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 اإلسالمياملطولة لنشوئية علم التفسري التارخيية يف التقليد  رض هذه الدراسةتع

 مراحل التفسري فنحلل األصناف اليت أحصاها خلدون ابنمن تلخيص 
أمهلها لنستكمل عرضه بصيغتني نظريتني مشروطتني  واألصناف اليت يبدو قد

يقا فهما فتحدد نسقا جيمع بني بعدي اهلرمينوط صيغة االستثمار الفلسفي
الفلسفي الذي يستخرج من علم الداللة املطبق  ، وصيغة التأسيس وتأويال

، واالستثمار والتأسيس كالمها  املتعلقة بالفهم والتأويل على املفردات القرآنية
، واستنتاجي منهما  استقرائي لتاريخ التفسري ولنص القرآن  :ذو مستويني

  ...الا الفلسفيةمقومات مناهج التفسري ودال كليهما لتحديد
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  ١متهيد 

  
 اجلـدي يف فهـم   اإلسـهام آلت بفكرنا الفلسفي إىل عدم  لعل أهم العلل اليت

املسلمني يف مآزق حضارم املتراكمة اثنتان تـشتركان يف   األسباب اليت أغرفت
 إدراكهـا  إدراكامل وعلى مستوى  العإدراكعقم على مستوى  ما أصابتاها به من

وكلتامها تبدوان صفتني أكثر وضوحا يف وجـود  .  املبدع للعامل شرطي التجاوز

                                                
 الكـرمي  تفسري القرآن : متهيدا نظريا ملا كنت وال زلت أحلم بتحقيقه يف غاية حيايت التعليمية أعترب هذه احملاولة - 1

املرء املقابلة بني الفرقان والوجدان إىل أصل الكيـان يف حقيقـة    تفسريا فلسفيا باملعىن العميق للكلمة حيث يتجاوز
النص القرآين الذي يعـد   وحيث ال تكون مضامني أحد عصور الفكر الفلسفي أمرا يعترب حقيقة تطلب يف اإلنسان

وعلمها دائم التجدد .  أمرا مطلوبا وغري معلوم قبل عملية التفسري ونفحقيقة النص القرآين ينبغي أن تك. ظاهرا منها
 إذ األوىلالكون من الدرجة  دميومة جتدد علم الكون ألن آيات القرآن من الدرجة الثانية يف حني أن آيات أكثر من

 تونس يف اية الـسنة  يف التفسري إن شاء اهللا مبجرد العودة إىل وسأشرع. أآلالئي بعد الوجود  هو آية اآليات أو ما
الشريعة والبحث يف فلسفة  لكن هذا التمهيد ليس إال جزءا من متهيدات عدة أمهها البحث يف أزمة أصول  .اجلارية

 فهي ممزوجـة  األخرىأما بعض التمهيدات .  قريبا إن شاء اهللا الدين وكالمها يف طور الصياغة النهائية وسيظهران
واهم هذا النوع من  .  نضيفها إىل مصنف يشمل التمهيدات ليكون مقدمة للتفسريسنخلصها منها مث مبقاصد ظرفية

  مخسةالتمهيداتفتكون . خنلصه من الكالم على النخب التمهيدات غري اخلالصة مقال عوملة النخب الذي ينبغي أن
 مبحث فلـسفة  و-٣ ومبحث أصول العقيدة والفلسفة النظرية -٢والفلسفة العملية   مبحث أصول الشريعة-١: 

لكن هذا القسم الثـاين  .  الثاين  وهذا املبحث الذي يوحد بينها بقسمه-٥ ومبحث نسق القيم -٤الدين والوجود 
 تصور الكيفية اليت انتقل ا من البحث يف تكوينية املنهج إىل البحث يف منه مل أشرع فيه بعد ألين مازلت عاجزا عن

إىل إشـارته يشري إليـه القـرآن    االت اليت هي فروع من املضمون الذيحتويله إىل منظور يوحد بني كل هذه ا 
 الذي قـد يظهـر   اإلبداعكما بينا يف فلسفة الترمجة الفلسفية ونظرية  متعاليات ال تنقال رغم كوا منبع كل مقال

ملطلق وبقي األهم يف الشعر ا ذلك أن مدخلنا إىل املسألة من قضايا الشكل قد سبق درسه.   املعرفةإسالمية قريبا يف
 من هذا البحث خالل حتديد نظرية املعرفة التربيـة  األخريإليها يف القسم  وهو املدخل من قضايا املضمون اليت أحملنا

يقتضيه التفسري الفلسفي املوجب يكـون    متوسلني نقد املآزق الكنطية دون البلوغ ا إىل مااإلسالمياملنظور  من
 وإذن فسيكون: املقابلة بني الدين املرتل والدين الطبيعي يف مفهوم الفطرة ع بتجاوزهبه نصا فريد النووالقرآن بوج

لالجتهاد املعـريف واجلهـاد    املطلوب وصل التفسري الفلسفي مبفهوم الفطرة من حيث هي نسخة مفتوحة املضمون
 . ل املتشابه معىنالوساطة والكلية مع النهي عن تأوي العلمي من رمز اللوح احملفوظ حىت يكون للختم دون
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ففي وجودها املادي ال توجد ثقافة .  يف وجودها الرمزي حضارتنا املادي منهما
التبعثر والفوضى إىل حد جعل مقومات وحدا جمرد أمساء دون  أو حضارة مييزها

لكن وجودها الرمزي ال يقل عـن  .   يف عصرنااإلسالميةضارة احل مسميات مثل
فليس ميكن ألي مفكر أن يقدم منظومة نـسقية  .  واضطرابا شعثا ذلك تشتتا و

لضرب من ضروب فكرها عمارة ذات وحدة حية ميكن أن  من أي عمارة فكرية
ن فهم ما ميكن أن يكون عليه يف املستقبل فضال ع تعلل كونه ما كان فتمكن من

   .توقعه
احملاولة إال بيان مراحل النضوج الفلسفي الذي خيولنـا احلـق يف    وال غرض هلذه

النقدي الذي أداه الفكر الفلسفي غري املنتسب إىل اجلماعة املوسومة  اعتبار الدور
عليه قد حقـق قفـزة   ) الرفض والنقد( رغم غلبة الدور السليب ٢ الفالسفة باسم
وحـان  .   عامـة اإلنساين فحسب بل يف الفكر اإلسالميليس يف الفكر  نوعية

معامل هذا الدور السالب ومثراته املوجبة لتحقيق شـروط التجـاوز    إلبرازالوقت 
أن نفهم شروط االستيعاب الغربايل املعد له يف العمل النقدي الـذي   املبدع بعد
  : عشر قرنا دام أربعة

                                                
الفكر الفلسفي يف  باسم الفالسفة ال ميكن نكران دورها النقدي للفكر الديين وحماوالا تأهيل اجلماعة املوسومة - 2

تاريخ فكرنا مل يقم ا هؤالء إال سلبا مبجـرد متكـني    لكن الدور الفلسفي املوجب يف. اإلسالمية احلضارة العربية 
جمرد تدريـسها    مناإلبداع تعلم الفلسفة أوال ومن ممارستها مبوقف نقدي أكثر تأثريا على من الفكر النقدي الديين

العمل الفلسفي املبدع يف نقد الفكـر الكالمـي    ويف هذا املضمار ميكن القول إن.  الذي غلب على مجاعة الفلسفة
الذروة يف فكـر    بدأت بالكندي وبلغتاملنتسبني إىل مجاعة الفالسفة باملعىن االصطالحي اليت مثلته سلسلة الفالسفة

مثلته سلسلة الفالسفة غري املنتسبني إىل هذه اجلماعة والـيت   ابن رشد والعلم الديين املبدع يف نقد الفكر امليتافيزيقي
اللذين يصعب نسبتهما  األعظمنيمث احتد الفكران فأنتجا املفكرين .  وبلغت الذروة يف فكر الرازي بدأت باألشعري

األصل وأصبحا يف ما بعد الفكرين الديين والفلسفي املتناقـدين    من اجلماعتني ألما جتاوزا هذه املقابلة منإىل أي
  . وابن خلدون ابن تيمية:  صورته ومنهجه الفرقان الفلسفي ومادته وطريقته الوجدان الديين يف فكر حقيقي
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م املاديـة ونظـامهم   فهي بناء املسلمني عمارة قيام حـضار  األوىلالعلة فأما 
جل مقومات نظرية اإلسالم يف القيام املادي والسياسي خالل  إلغاءالسياسي على 

 اليت كانت موجودة يف عصر ثورته اليت أتت لتخليص األنظمة تبنيهم االضطراري
نظـام  :  فأصبحت دما جديدا جيري يف عروقها ليطيل يف عمرهـا  البشرية منها

الفصامي بني سنن الـساسانيني   عن املزيج الفوضوي والناتج  االستبداد السياسي
  . اال والبيزنطيني يف

فهي بناؤهم عمارة قيام حضارم الرمزية ونظامهم التربوي على  العلة الثانيةوأما 
مقومات نظرية اإلسالم يف القيام الرمزي والتربـوي خـالل تبنـيهم      جلإلغاء

ام االستبالد التربوي النـاتج عـن    بنفس املنطق فواصلوا نظاألنظمة االضطراري
 الفصامي بني السنن اليهودية املسيحية والسنن اليونانية الالتينية الفوضوي و املزيح

   .يف اال
العجب فينبغي أن نفهم أن أمة تغلب عليها البداوة مل يكن  وحىت ال نعجب كبري

فتؤسس هذه حائزة على كل الشروط اليت حتقق الرسالة اخلامتة  بوسعها أن تكون
النظام االقتصادي والنظام السياسي ونظام احلـضارة الرمزيـة          ( األربعةاألنظمة  

 العامة ال ميكن ترمجتها إىل أنظمـة  اإلسالممن عدم ألن مبادئ  ) ونظام التربية
هذه ااالت قبل أن تفهم وحتلل وتنسق بفضل العلوم اليت سـتكون   متناسقة يف

لذلك فهي قـد كانـت مـضطرة    . ذا البحثاملناهج اليت هي موضوع ه مثرة
 بصورة السنوح العملي وخاصة بعد مرحلـة  اإلمكاناتمن  الستعمال ما حضر
حصرها يف اللحظة الرسولية ويف أهم فترات حكـم اخللفـاء    التأسيس اليت ميكن

   .٣ الراشدين
                                                

جمرد مثـال أعلـي    ال وهي مل تستقرأ نظريا بل بقيت مل تدم طوياألنظمةالكرمي يف تأسيس هذه  جتربة الرسول - 3
  اليت حاقت ا من كل جانباألربعةحرفتها املؤثرات  اكتفى اخللفاء الراشدون مبحاكاته قدر مستطاعهم فكان أن

أثري  والت-٢) العرب من بقي يف اجلزيرة من( القبلية اجلاهلية -١:  التربير ملا يؤخذ من احمليقات مل يبق هلا إال دور. 
 األنظمة وطبيعة الصراع يف -٤) من كون الدولة العباسية(الساساين   والتأثري-٣) األمويةمن كون الدولة (البيزنطي 
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 الساحنة مستمدة كلها من حضارات املـستعمرات الـيت   اإلمكانات وملا كانت
 مضطرة مع مـا  أخذت قد فإا ٥  والبالد اليت فتحتها٤ اإلسالمية ورةحررا الث

خمتارة ما كان ينبغي أن تتخلص منه لو كان عملها جيري فعال مبقتـضى   أخذت
 اإلسالميةفالدولة .   على هذه األنظمةباألساسالدينية اليت هي ثورة نقدية  ثورا

ومل   والفارسيالبيزنطيقتصادي التارخيية قد تبنت مزجيا من النظام السياسي واال
 تستطع التخلص من أفسد ما فيهما ألن ملطفاما املتماشـية مـع نظرامـا   

التارخييـة   اإلسالميةوالتربية .  ٦  لتنافيها الواضح مع اإلسالمأزيلتالوجودية قد 
                                                                                                                                       

املختصمون بـزعم التأسـي    وكل ذلك ومعارضاته يربره). التاريخ الفعلي احملدد(مبقتضى ما يتطلبه الظرف  األربعة
 .يف القول السنيةبتجربة الرسول يف العمل وبالنصوص القرآنية و

 
 مع دويالت باألساسمستعمرات فارسية وبيزنطية  وهي تناسب تقريبا ما يسمى اليوم بالوطن العريب الذي كان - 4

  . الغساسنة على أطراف اجلزيرة اليوم يف الوطن وأمهها دولتا املناذرة و ال ختتلف كثريا عما نراه

اهلامش السابق وبعض مـا اسـتعاده     احلالية أي ما أشرنا إليه يفماإلسالكل ما عدا املستعمرات احملررة من دار  - 5
  . يف آسيا ويف جنوب شرقي آسيا مثل أهم جزر الفيليبني  وبعض البالداألندلسالغرب من املسلمني مثل 

لتعارض املتروك منـه   شديد الوضوح ليفهم القصد من تعظيم املفاسد عند أخذ نظام أخذا مبتورا ولنضرب مثاال - 6
ت النظام االقتصادي الرأمسـايل مـن دون نظـام    ذ أخإسالمية فلو تصورنا دولة.   الصريحاإلسالمتعارضا بينا مع 
البالد العربية البترولية اليت   فماذا ستكون النتيجة ؟ هي ما نراه يف بعضاإلسالماملتعارض صراحة مع  القرض الربوي

 فاقـد للقـوة   ألنهاالقتصاد ليس فيه من الرأمسالية إال عيوا هذا  لكن.  تزعم تأسيس اقتصاد رأمسايل من دون ربا
القابلة للنضوب أو على وهم  األرضالذاتية ومن مث فهو ال ميكن أن يكون إال عالة على الدولة وعلى ثروات  الدافعة

  عـن اخلـدمات يف  ثسـيبح فالكل يعلم أنه ال أحـد  : اإلنتاجي   اخلدمايت من دون قاعدة االقتصادياالقتصاد
البداوة وينهار  وباجلملة فبمجرد أن تزول الثروة الطبيعية ستعود.  بطنها من زيت حجارا الصحاري بعد أن يفرغ

اقتصادي من املبادئ العامة املوجودة يف القرآن والـسنة    من استنباط نظاماإلسالميلكن لو متكن الفكر . كل البناء
هو مثال التعليم  ولنضرب مثاال ثانيا.   وعيب البتراألخذعيب : بني املبتور ويتجنب العياألخذ فإنه سيكون غنيا عن

 الـصرحية يـصبح   اإلسالميةواضح التقابل مع النصوص  وملا كان االختالط. والعمل املختلطني من دون فلسفتهما
الختالط فكانت ا لذلك تبنينا نظام تربية وعمل غربيني مث حنينا منهما.  الظاهرة بالتفريق املشكل كله يف سد الذرائع

لكن نظام تعليم . يرفض تكوينهم لعدم احلاجة إليهم النتيجة نظام تعليم يكون نصف السكان دون أن يستعملهم أو
باعتبـار    العامة وليس بالقياس على النصوص بلاإلسالموقابالن لالستنباط من مبادئ   ممكنانأسالمنيونظام عمل 

املفاضلة بينها حبسب االجتـهاد ومنطـق التجربـة     ذج عينية وظيفة العقلالنص بنية جمردة قابلة للتعني يف عدة منا
وهذا عالج خيتلف متاما عن االستنباط القياسي الـذي ينقـل   . عمل على علم بالصواب واخلطأ كما هو شأن كل

 علتـه  نظمةاأل بني التشابهذلك أن  وليس معىن. املناط والتعليل قدسية احلكم القاس عليه إىل احلكم املستنبط برابط
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واليهـودي املـسيحي    قد تبنت مزجيا من النظام التربوي والثقايف اليوناين الالتيين
.  األنظمـة ـذه   خب اليت قامت ذه الوظائف كانت كلها قد تكونتألن الن

 بسبب تـرك  األنظمة وهنا أيضا نرى أا مل تستطع التخلص من أفسد ما يف هذه
   .٧ لإلسالمالواضحة  ما كان ملطفا هلا حسب منطقها وأزيل يف األخذ ملعارضته

                                                                                                                                       
  يكـون متـضمنا  اإلبداعألنه يف حالة : باإلتباع  وليس باإلبداعالوصول إليه  االستعارة بل هو الكلي فيها إذا مت

.  عندئذ كان األمـر سـيختلف  .  لقيطا  جيعلهاإلتباع يف حني أبدعهشروط تناسقه مع بقية الرحم احلضاري الذي 
  العلل اليت يتصورها الفقهاء علال ملنع االختالط تأوال لـيس لـه  متحرر من نظامسيتعلم اجلميع ويعمل اجلميع يف 

يعترب املساواة بني اجلنـسني يف املرتلـة    أساس يف النصوص خاصة إذا حررنا الثقافة التربوية من احلكم املسبق الذي
التماثـل    عـدم التماثل الوظيفي بينهما أو من احلكم املسبق املقابل الذي يعترب تقتضي) حكم جل الغربيني املسبق(

فليس كل اختالط مشبوه ). جل املسلمني املسبق حكم(الوظيفي بني اجلنسني مقتضيا عدم املساواة يف املرتلة بينهما 
التربيـة القوميـة    أما االختالط العلين مع. االختالط املنهي عنه هو االختالء مع سوء القول حىت مع غري احملارم ألن

مل يلغهـا   االجتماعية الواجبة فإنه مبنأى عن جل العلل إن ملسبقني وحتقيق احلروزوبعد التحرر من هذين احلكمني ا
يقـاس مـن     اخللقية واالجتماعية ضرره أكرب مبا الاألمراضما ينجر عن عدم االختالط من  كلها فضال عن كون

 يربز الثغرات الـيت   بالبترلألخذالرافض   فإن املوقفاألحوالويف كل . أمراض االختالط حىت من دون هذه احلروز
أو   أن يكون موجبا أي مبدعا ملؤسسات هلا نفس الفاعليـة ينبغي البدائل  وإبداع . البدائلإبداعتفغر أفواهها فتلزم 

كنا حقا نصدق به يتضمن مبادئ كـل   فالقرآن إدا.  من دون الدواعي اليت جتعلنا نرفض األخذ مجلة وتفصيالأكثر
فـيمكن  . أهله مبدعني بعقوهلم للمؤسسات اليت تقتضيها أحكامـه  رط أن يكونما حيتاج إليه العمران السوي بش

باالنتخـاب التحكمـي أو    اقتصادي أكثر جناعة من النظام الرأمسايل من دون اخذ شيء من هذا النظام تصور نظام
بالتلفيق الفاتر مـع   وال اإلسالمال يكون بالتوفيق الباتر مع  واإلبداع. بالسلب حىت وإن بدا بني النظامني أوجه شبه

والنظـام  . للعـالج  فاآلخذ واملأخوذ كالمها يصبح عندئذ فاقدا سر قوته فال حيل املـشكل املعـروض    .األحكام
  خلدون يف املضمار أول عملية نسقية لصياغة هذا النظام  قابل للتصور وميكن اعتبار حماولة ابناإلسالمياالقتصادي 

  .  اليت أشرنا إلينااألربعة ألنظمةااهللا للكالم يف  ولنا عودة إن شاء
مجعـت بـني   :  الـصفاء  إخـوان  من السنة اليونانية الالتينية مثال رسائل ذفصاحة عن نوع األخ األمثلةأكثر  - 7

ثرثرات يتصوروا فلسفية لتحقيق مـشروع يـصفونه     وسحريات اهلرمسية يفالباطنيةشطحات الصوفية وحتيالت 
العقل  هي مل تبق من نظام الفكر الطبيعي إال نتائجه دون منهجه وشرطه قصدت سلطانف لذلك.  بالسياسة النورانية

التعليم والعلم اللدين حبيث إن أكثر العلـوم   املطلق ورفض أي دليل آخر غري الدليل املنطقي الصارم اللذين عوضهما
  فصاحة عن نوعاألمثلةوأفضل .  الرياضيات واملنطق:   حتفظ دون دليلميتةنتائج  اعتمادا على الدليل العقلي بات

 دون منهجـه  نتائجـه نظام الفكر املرتل إال  فهو مل يبق من:  من السنة اليهودية املسيحية مثال التفسري باألثراألخذ
  عدىاألدلةوملا كان سلطان العقل املطلق واستثناء كل . واملؤسسة الوصية وشرطه قصدت علم الكهنوت املختص

فإن ما بقى هو ما أسلفنا فكان ذلـك   اإلسالمسلطان املؤسسة الوصية ثانيا بيين التقابل مع العقل أوال والكهنوت و
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التـدريج أشـبه    يصبحون مباشرة بعد العصر الراشدي وببدئوا أما العرب فقد
بات سلطان اخلليفة دون سلطان أمري أي جزيرة مـن جـزر    بعرب اليوم إىل أن

 كـانوا تـابعني   األمـس والفرق الوحيد هو أن عرب  . اخلليج أي دون الصفر
 إحـدى يستمدوا من عروبة النيب وحصر اخلالفة يف  ملواليهم بوهم السيادة اليت

لكنهم اليوم فقدوا حىت هذا الـوهم  .  ةالفقهاء شرط القرشي قبائلهم إىل أن ألغى
ملستعمريهم ماديا ورمزيا بعد أن استوىل املستبدين بسلطان الرمز  فأصبحوا موايل

وألن .  فيهم سلطان اهلوى الذي أخلـد خنبـهم ومتـرفيهم إىل الـدنيا     والقوة
اليوم بذكاء موايل األمس أو أكثر فقد أبقوا هلم على اسـم الدولـة    مستعمريهم

تربية من دون مسمياما ومثراما إىل حني امتصاص آخر قطرات ثروات ال واسم

                                                                                                                                       
. اإلسـالم  والنتيجة تبعثر الوجود الرمزي والثقايف لـروح  . بعض العصمة  يعصم منهأنداء النعدام ما كان ميكن 

ممثال للسنن اليهودية املسيحية يف حني  النقلفكره حرب أهلية دائمة بني العقل ممثال للسنن اليونانية الالتينية و فتاريخ
مبدأ  بل بالفطرة اليت تتعاىل عليهما يف طلب احلقيقة بالطرق اليت سنرى واليت هي األمرين ال يقول ذين اإلسالمأن 

مد واحل.  أي النقد التارخيي والنقد املنطقي متعال عن هذا التقابل يدركه ما به يدرك صحيح املنقول وصريح املعقول
املنطقـي   املتعايل على العقل والنقل يف حماوليت ابن تيمية الذي أسس فكره على النقد هللا فقد حتقق الوعي ذا املبدأ

إىل اخلروج من مأزق التربية والثقافة مل  لكن ما حصل بالنسبة.  وابن خلدون الذي أسس فكره على النقد التارخيي
 فصاحة األمثلة فأكثر.  ين وصفاما املميزةذقتصاد رغم التناظر بني األخالسياسة واال حيصل نظريه بالنسبة إىل مأزق

فاخلليفة أصبح يوصـف  :  دون ازدواج السلطان امللطف  من السنة البيزنطية مثال الدولة األموية منذعن نوع األخ
الـسنة   األخـذ مـن   فصاحة عن نوع األمثلةوأكثر .  والبابااإلمرباطورنفس الوقت صفة  بكونه ظل اهللا جامعا يف

 إفـساد فكان مـآل األوىل  .  واملبقى على الوحدة  امللطفاألمراءالفارسية مثال الدولة العباسية من دون نظام أمري 
يشعر   وحتول كل أمرياإلسالموكان مآل الثانية تفكك دار ). رئاسة الدولة(واحلكم  )رئاسة األمة والدولة(اخلالفة 

 ليحارب البقية عله يـصبح  اجلوار من أعداءها  وحيالفاإلسالمتقل بقطعة من دار مبا يكفي من القوة إىل سلطان يس
احملـاولتني    يتحقق التجاوز لـو أن أنوكان ميكن . اإلسالم الوجود املادي والسياسي لدار  والنتيجة تبعثر.  اخلليفة

 مشروط باالنتقـال مـن    حضاريإصالحيمشروع  التيمية واخللدونية مل تبقيا جمرد مشروع فكري بل حتولتا إىل
 وذلك هو هدفنا مـن هـذه احملاولـة   . البدائل اليت تعوض ما نقداه تعويضا موجبا إىل حتديد) النقد(عملها السليب 

عادت لتعيد األمة إىل نفـس احلـرب    أزمة الصراع بني العقل والنقل اليت: للخروج من األزمة يف شكلها احلديث
  . الفكرية والسياسية حدة فتحول دوا وحتقيق شروط الواألهلية



 ١١

عادوا إليه خالل عصور االحنطـاط   وأدىن ذرات عرضهم فيعودوا إىل ما أرضهم
  . الصدر بعد ثورة

 التشاؤم يف هذا التمهيد فإن التبعية للموايل يف إفراطيبدو من  ومع ذلك فرغم ما
  مكنت أجيـال ألا اليوم ألسيادن التبعية السابقة كانت أحسن حاال م العصور

الطائفية   واملتخلصني مناإلسالماملسلمني األوائل الصادقني يف انتسام إىل ثورة 
صارت أالعيب   احلالية اليتاألجيالوالشعوبية من حتقيق بعض املنجزات خبالف 

هـاليز  اخلفـيني يف د  بيد الطفيليني احملليني من هم بدورهم دمى بيد املستشارين
اخلمس اليت أفرزها  ويصح هذا الوصف على جمموعات األمة.   احلاكمةاألجهزة

كان ذلك يف اخللـيج   التاريخ االستعماري احلديث وخططه املستقبلية حىت وإن
 -٣العـريب   اخللـيج  وجمموعة -٢ جمموعة املغرب العريب -١:  أظهر وأوضح

يف هـذه   فجل النخب.  ل وجمموعة اهلال-٥ وجمموعة القرن -٤وجمموعة النيل 
القيام بالرسالة  اموعات ران على قلبها شبه غيبوبة تارخيية فأغفلتها عن شروط

من احلضارات اخلوايل توظفه   يف البايلفلم تعد تبايل إال بالفاين ومل تعد تتفاىن إال
   . ٨  طاليب ثأر املوايلاألعاجميف معاركها مع 
 الصمود أمام التبعية والتصدي لـضروب  األوىل بفضل حماوالت أفلحت األجيال
 تدخالا املنافية ألصـل احلـصانة الروحيـة يف    األربعةاألبعاد  تدخالا يف هذه

والتجربة احملمدية إىل أن اكتمل الوجه السليب فصار النقد نـسقيا   القرآن والسنة
فلسفية أكثر عمقا وأشد صالبة من الفلسفات التلفيقية اليت يتـصدى   وذا أسس

ذلك بشريا بأن ذرات الوجه االجيايب قـد ضـربت بعروقهـا يف دار     فكان. هلا
 على األقل اإلسالمثقافته لتكون منطلقا حنو ثورة كونية تطابق ثورة   ويفاإلسالم

                                                
 حرا بعضها على البعض العـرب  اإلسالميةتكوين احلضارة  وتلك هي علة حرب القوميات الثالث الرئيسية يف - 8

 اإلسالماالثنية اليت أتى   ليحيوا النعراتاإلسالمقبل  كلهم عادوا إىل ما.   اليومإىلبداية النهضة  والفرس والترك منذ
يف هذا الصراع فأضافوا الطائفية إىل العرقية يف صراع ال يستفيد   نفسهاإلسالم بل هم وظفوا لتخليص البشرية منها

 .   الداخليني واخلارجينياألمةحياول أن يوقع باجلميع من أعداء  منه إال من
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 إعـادة مشروعي ابن تيمية وابن خلدون يف :  مستوى الوعي الرمزي ا أعين يف
  . اإلصالحالفلسفة النظرية والفلسفة العملية لتحقيق  تأسيس

االجنازات كلها ومثرته املثلي بلوغ املوقف الـسليب مـن    لذلك فقد كان مصدر
أشرنا إليها ذروته يف عمليهما إذ مها بدآ يتحسسان البذرات   اليتاألربعالتبعيات 

التجاوز املبدع وأدركا أنه ال ميكن جتاوز الفلسفات التلفيقية مبـا   املوجبة لشروط
ابـن تيميـة   ( تأسيس جديد لفلسفة النظر والعقيدة جنسها بل ال بد من هو من
فأصـبح االجتـهاد   :  )ابن خلدون خاصـة (وفلسفة العمل والشريعة )  خاصة

جدال حيا مع أصول الفكر الفلسفي بدل ذيوله كما أثبتنا يف  اإلسالميالفكري 
 حماوالت التحـرر بالنقـد   ٩  من متلملاإلسالمينقال الفكر  غري موضع ألما

                                                
ـ .  عرجاء لكن صيغ الوعي ا كانت.  يكن هذا التململ غافال عن وقوعه وال عن علله ومل - 9 ه فقد صاغ عبارت

. فكان شرط األول غاية التململ غري املدرك لعلة الفشل املعرفيـة  .املعرفية الغزايل وصاغ عبارته العقدية ابن خلدون
فالغزايل يـشترط  . لنفس العلة والصيغتان عرجاوان. الثاين غاية التململ غري املدرك لعلة الفشل العقدية وكان شرط

فمـا  . الذي نسبت إليه الفلسفة" هم"والعلة هي هذا الضمري . أكثر  أويف الرد على الفالسفة العلم بفلسفتهم مثلهم
 عند أهلها لـن  التفلسففإن  "حنن"  اليت ميكن التعبري عنها بضمري اإلسالمية عن احلضارة أجنبياأمرا  ظلت الفلسفة

اوم ما ترفـضه مـن   ال ميكن أن تق. من وجه الشرط املوجب للعالج مل ينظر الغزايل إىل املسألة. يتجاوز رد الفعل
يكن القصد شكله املعهود بل  ال الفكر الفلسفي إذ ليس من فكر ممكن من دون شيء ما منه إذا مل-الفلسفي الفكر

 إذا مل يكن فكـرك  -التجربة الكونية والعلم بقوانني الطبيعة والتاريخ ما يعنيه ابن خلدون أعين املعرفة احلاصلة عن
األمة أن يكون هلا فكـر   ومن مث فعلى.  وليس مستعارا من أصحابه للرد عليهم حضارتكإبداعيف ذاته ومن  فلسفيا

مرية واليت ال تفلسف جدي ممكن من دوا لكون التفلسف واأل فلسفي بكل معاين الكلمة أقصد كل العلوم الكونية
ية والعمليـة ومـن مث طلبـا    النظر الثانية بالنسبة إليها حبثا يف أصوهلا وموضوعاا ومناهجها ومثراا فعال من القوة

وابن خلدون يـشترط لـتعلم   .  العملية أو نظرية العمل والقيمةولألسس  النظرية أو نظرية املعرفة والوجودلألسس
احلاصل بني العصرين إذ مل تعـد   وليس يف الرد عليها وهذا هو التقدم- ألخطارهاوممارستها ما يعتربه دارئا  الفلسفة

 منه عمران من املنظور اخللدوين يقع التحـرز  ختلوأصبحت أمرا أهليا ال  ي الرد عليه بل هيالفلسفة أمرا أجنبيا ينبغ
نعود إىل نفس النـسبة االسـتالبية    وهنا أيضا.  أن يكون املرء متشبعا بالثقافة الدينية-ممارسته باحلذر العقدي من

  وأرجع تواليهما يف التكوينبإطالقومتعاديني الديين اعتربا متخارجني بل  فالفكر الفلسفي والفكر: والوصاية الفقهية
وكان من املفروض أال يغفـل ابـن    . الفكري يف العملية التربويةالنضوج إىل مراحل إرجاعهاإىل علل عقدية بدل 

بالذات ديين رد كونه طلبا للحقيقة أوال ولكون احلقيقة  خلدون عن كون كل فكر فلسفي ومن حيث هو فلسفي
للدين إذا اعتربنـا هـذه     يبقىافماذ. لقة باملقومات اجلوهرية للوجود عامة ولوجود اإلنسان خاصةمتع اليت يطلبها
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الذي دام سبعة قرون إىل تأمل الفكر النظري والفكـر العملـي    سلبينيوالصد ال
قيام األمة الذايت جلمعهما بني الفرقان والوجدان املـتالزمني يف   املبدعني لشروط

 يف تاريخ األول حقق التجاوز الفعلي واملبدع فاألول.  العقل البشري كل ثورات
 والثاين حقق التجاوز الفعلـي .  األرسطيةالبشري لنظرية العلم والوجود  العقل

لكـن    .األفالطونية يف تاريخ العقل البشري لنظرية العمل والقيمة األولواملبدع 
رد  هذه املنجزات كادت تبقى حربا على ورق ألن جوهرها مل ينتقل بعدمها من

 الفعل الذي يقبل السائد باالستسالم للحاصل أو يرفض الـسائد باالستـسالم  
  املوروثة علـى األنظمةىل الفعل الذي يبدع أنظمة بديل من للمعدوم مل ينتقل إ

اليت   حىت يف هذه الذروةاإلسالمحضارات البالد املفتوحة أنظمة تستوجبها ثورة 
  . منها مل تتجاوز رد الفعل إال يف مستوى الصوغ الرمزي دون التحقيق الفعلي

سنطبقه . سالميةاإللفهم املنطق الذي خضع له تكون العلوم  وسنطبق هذا التصور
والتأويل ومنهجهما النظرية واملنهج اللذين استعملهما علماؤنا  لفهم نظرية الفهم

إمنـا  .  القرآن الكرمي دون أن نكون ممن يقول بالقطيعة بني احلـضارات  لتفسري
 الالحق احللول بإبداعتقر صراحة بالتواصل بني السابق والالحق املشروط  نظرتنا

 اإلنـسانية  حق يف التوايل التارخيي املؤثر فتمثل دم احلـضارة ترتله مرتلة الال اليت
ذلـك  . عنها اجلديد حىت وإن كان ذلك مشروطا مبرحلة تعلم من السابق ال غىن

االسـتيعاب    أن حتقق التجاوز من دون شرطه أعيناإلسالميةأنه ما كان للثورة 
   .النقدي التام خالل التعلم الذكي

                                                                                                                                       
 األسـلوب كان من املفروض إذن أن يتكلم عـن  ! التحكم الفقهي  املضمونات الفلسفية أجنبية عنه ؟ ال يبقى إىل

احلريـة املطلقـة يف    سيطبق عليها قبلالفلسفي الذي ينبغي أن يكون مشروطا بتعلم الفنون اليت  النقدي يف الفكر
مستحيال وأصبح التعلم ممكنا مـن دون ممارسـة الفكـر     لكن إذا اشترطنا ذلك بات فهم نصوص القرآن. التطبيق

إميان العجـائز    أو إىلاألعمىفهو ليس كما صوره الفقهاء دعوة إىل العقد : مراحل التعلم النقدي املتساوق مع كل
بل هو مـن الفاحتـة إىل   !) يسمى اليوم توبة الفنانات  وهو يذكر مبا(  املعتربين قد تابوا املتكلمنيكما يزعم بعض 

  !جمرد اجلائز العجائز لذلك يكثر من احلوافز إىل دائم السؤال الوجودي وواجب الفهم ال الناس نقد يف نقد لعقد
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 فوق املستوعب الذي يتحول إىل مـادة يـصورها   االرتفاع فمن دونه ال ميكن
.  ١٠ احلضارية اليت من دوا ليس ملوقعه يف التاريخ معىن إضافتهمستوعبها بغربال 

حصل الصعود حنو الكلية اليت اكتملت عنـدما   االستيعايب املغربل ملا ولوال التوايل
 يخ البشريتوحيد املتعدد غري النايف لالختالف فحافظت على حيوية التار حققت

. اخلامتـة  املتعايل على اخلصوصيات الثقافية العرقية وحىت الدينية يف ثورة الرسالة
احلديثـة    للنظرياتإسقاطوحىت يكون عرضنا متخلصا مما ميكن أن يتهم به من 

من تلخـيص   اإلسالميسينطلق عرضنا لنشوئية علم التفسري التارخيية يف التقليد 
واألصـناف   تفسري فنحلل األصناف اليت أحصاها الوجيز مراحل ال١١ ابن خلدون

كل تـنظري   اليت يبدو قد أمهلها لنستكمل عرضه بصيغتني نظريتني مشروطتني يف

                                                
يلغيه تأرخيا عاجزا عن الوصل بني ما قبل يكون كل تأريخ  لذلك فمن العالمات الثابتة ملن له يف التاريخ حمل أن - 10

علميته الن التاريخ يفقـد    يف التأريخ حائال دونإلغاؤهفيكون . هلا وما بعدها يف التاريخ الفعلي املرحلة اليت يؤرخ
فهـم يبتـرون   . وتلك هي أزمة كل فلسفات التاريخ الغربية .اإللغاء تواصله الفعلي بالثغرة اليت نتجت غن ذلك 

 ملـصدري  إلغاءاليونانية   عندما جيعلون احلضارة اليونانية تنشأ عن عدم بأسطورة العبقريةاألوىل -١: مرتنيالتاريخ 
 والثانية عندما يقفزون على مثانية قـرون مـن   -٢. والعلم البابلي العلم املصري:  واملتقدمني عليهااألساسيمقومها 
التجاوز النقـدي للـسنن   : األساسي   ملصدري مقومهاإلغاء ةاألوروبي هي العبقرية مماثلة بأسطورةالبشري  التاريخ

بـالفكر   فهم حياولون وصل الفكر املسيحي الالتيين يف أوروبا الغربيـة ..املسيحية اليونانية الالتينية وللسنن اليهودية
وسـط الفكـرين   اليونانية القدمية بعصريها دون ت  والفلسفة الغربية احلديثة بالفلسفيةاإلسالماملسيحي الشرقي قبل 

بشهادة كـل   خالل القرون الثمانية اليت يلغوا رغم كوم كانوا تالميذها املباشرين الديين والفلسفي اللذين سيطرا
الكبار من فالسفتنا فضال عن تعـذر الـربط بـني     أعمالمؤلفام اليت هي جمرد نقل بني أو تعليق بني هذين على 

ميكـن   فال.  يستمد من الفكر املتقدم على فكر املسلمنيأنكية وما ميكن الكالسي النظريات اليت بدأت يف العصور
شـعرية  مقبـوال مـن دون فكـر األ     ليكون عند املنصف من ذوي العقولمسئوالاليبنتس فهما  فهم ديكارت و

 ل أعمالوالغزايل فلسفيا اللذين صارا من الزاد اليومي للفكر الغريب من خال والبهشمية دينيا ومن دون فكر ابن سينا
 .ابن سينا والغزايل وردود ابن رشد عليهما

الـيت قـدمها     التفسريأجناسدراسة التفسري من ابن خلدون بداللته التوحيدية أما تصنيف  تعليل االنطالق يف - 11
يت عند اعتبار فصول املقدمة األخرى ال(اخللدونية  جولدزيهر فقد علقنا عليها بعد صوغها نسقيا لكوا دون احملاولة

بالفرنـسية   وقد قدمنا ذلك يف حماولة سابقة. خبصوص التفسري منذ الشروع يف النهضة رغم ما أضافه) سنشرح هنا
هرمينوطيقـا النـصوص    التفسري والتأويـل و  خالل ندوة علمية استمع فيها احلاضرون لورقيت حول ابن تيمية بني

  .٢٠٠٠سنة  املقدسة وذلك يف جامعة جبنوب إيطاليا
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يف االسـتثمار   فلسفي يعود من التايل إىل املقدم أو يتقدم من الشرط إىل املشروط
  : والتأسيس النظريني

  
د نسقا نظريا   صيغة االستثمار الفلسفي الذي يستخرج مقتضياا فنحد       - ١

  . قابل للصياغة جيمع بني بعدي اهلرمينوطيقا فهما وتأويال
الفلسفي الذي يستخرج من علم الداللة املطبق علـى   وصيغة التأسيس - ٢

املتعلقة بالفهم والتأويل التصورات الرئيسية اليت يرجع  املفردات القرآنية
رمزيـة   لظاهرات ثقافته الاإلسالمييف عالج الفكر  إليها هذا التطور

 . عامة والنص القرآين خاصة
  

استقرائي لتاريخ التفسري ولـنص  -١:  والتأسيس كالمها ذو مستويني واالستثمار
كليهما لتحديد مقومات مناهج التفسري ودالالـا   واستنتاجي منهما -٢القرآن 
فيكون البحث مؤلفا من أربع مسائل تتفرع عن مسألة متقدمة عليها  . الفلسفية
 يـستثمران  األوالنفالفـصالن  . أخرة بالعرض هي أصـلها مجيعـا  ومت بالذات
 .اخللدوين ليحلال نشوئية أصناف التفسري استقراء تارخييا وحتليال بنيويا التصنيف

 والفصالن الثانيان يؤسسان االستثمار على استقراء نص القرآن الكرمي وحتليـل 
  إىل نظريـة ألربعةاوتستند العالجات .  قراءتهبنيوي ملقومات تصوره لكيفيات 

بالـذات   وتلك هي املسألة األصل املتقدمـة .  القرآنية الشاملة" التربية-املعرفة"
 وبذلك تكون مسائل البحث مخسا هي مـواد . واملتأخرة بالعرض على فروعها

  : فصوله على النحو التايل
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استقراء تارخيي ألصناف التفسري اليت حدثت يف تـاريخ الفكـر           :  الفصل األول 

ــالميا ــيإلســـــــــ   . الفعلـــــــــ
حتليل بنيوي ملناهج التفسري والتأويل بصورة كلية ال تقتصر علـى           :  الفصل الثاين 

ــسنن  ــالميةالـــــــــ   .اإلســـــــــ
حتديد القرآن ملناهج فهمه وتأويله استقرائيا من آياتـه املتعلقـة           :  الفصل الثالث 

 . اإلنـــــــــساينبعمـــــــــل الفكـــــــــر 
ـ     :  الفصل الرابع  صورات احملـددة لـضروب     عالقة مناهج التأويل والتحليل بالت

ــم  ــتفهام والفهـــــــــــ   .االســـــــــــ
التربية القرآنية الشاملة وهي أصل املسائل السابقة       -نظرية املعرفة :  الفصل األخري 

  . هي وشرط كوا ما
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I  - أصناف التفسري احلاصلة يف التاريخ 
 

 
يهمـا  عرض ابن خلدون مراحل تطور علم التفسري فاقتصر على اثنتني منها بوجه       

 : االجيــــــــــــــايب والــــــــــــــسليب
 13 نقـــــدها  و١٢ مرحلـــــة التفـــــسري بـــــاألثر -١
  ١٥ نقدها  و١٤ مرحلة التفسري بعلوم اللغة و -٢

                                                
وقد مجع املتقدمون يف ذلك وأوعـوا  (.....) اآلثار املنقولة  تفسري نقلي مستند إىل:" (...) لدون املقدمةابن خ - 12

النوع من التفـسري    وميثل هذا٧٨٦. ص.." ومقاالم تشتمل على الغث والسمني واملقبول واملردود إال أن كتبهم
  .الطربي والواقدي والثعاليب

املتـأخرين    الناس إىل التحقيق والتمحيص وجاء أبو حممد بن عطية مـن فلنرجع (...) ": ابن خلدون املقدمة - 13
منها وضع ذلك يف كتاب متداول بـني أهـل    باملغرب فلخص تلك التفاسري كلها وحترى ما هو أقرب إىل الصحة

القرطيب يف تلك الطريقة على منهاج واحـد يف كتـاب آخـر مـشهور      وتبعه.  حسن املنحىواألندلساملغرب 
  .٧٨٧. ص"ملشرقبا
 واإلعـراب معرفة اللغـة   والصنف اآلخر من التفسري هو ما يرجع إىل اللسان من:" (...) خلدون املقدمة  ابن - 14

 هـو  األول إذ األولوهذا الصنف من التفسري قل أن ينفرد عن  .والبالغة يف تأدية املعىن حبسب املقاصد واألساليب
ومن أحسن . غالبا نعم قد يكون يف بعض التفاسري. للسان وعلومه صناعاتوإمنا جاء بعد أن صار ا املقصود بالذات

من خوارزم العراق إال أن مؤلفه من أهل االعتـزال   ما اشتمل عليه هذا الفن من التفسري كتاب الكشاف للزخمشري
  .٧٨٨. ص" على مذاهبهم الفاسدة حيث تعرض له يف آي القرآن من طرق البالغة يف العقائد فيأيت باحلجاج

السنية حمسنا للحجاج عنها  واقفا على املذاهب) يف الكشاف(وإذا كان الناظر فيه :" (...) خلدون املقدمة ابن - 15
 وقلد وصل إلينا يف هذه العصور تأليف لبعض. لغرابة فنونه يف اللسان فال جرم أنه مأمون من غوائله فليغتنم مطالعته
الزخمشري هذا وتتبـع ألفاظـه    وريز من عراق العجم شرع فيه كتابالعراقيني وهو شرف الدين الطييب من أهل ت

 يـراه   السنة ال على ماأهلأن البالغة إمنا تقع يف اآلية على ما يراه  وتعرض ملذاهبه يف االعتزال بأدلة تزيفها ويبني
  .٧٨٩-٧٨٨ .ص."  يف سائر فنون البالغةإمتاعهاملعتزلة فأحسن يف ذلك ما شاء مع 



 ١٨

  
فهو مل يأت على أشـكال  .  وجاهته ليس علميا بالقدر الكايف وهذا العرض على

كما أنـه  .  ١٦ فعال يف تاريخ علم التفسري قبل تأليف املقدمة التفسري اليت وجدت
 )األثر واللغة إجيابا وسـلبا (طبيعة الوظيفية اليت تؤديها أداتا التفسري  دأمهل حتدي

من  رغم تعليله شكلهما باحلال احلضارية العامة للمسلمني بذوام ومبن أثر فيهم
يف  ورمها ووظيفتهما بـد اإلسالمغريهم تركيزا على يهود اجلزيرة يف بداية عهد 

  مـن األول املـستعمل يف النـوع   األثرفهو قد فسر خاصيات . عقائد املذاهب
علـل غلبـة    كما.  والبداوة واعترب نقد األثر مثرة لتجاوزمهاباألمية باألثرالتفسري 

. اللـسان والبيـان   اللسان يف النوع الثاين من التفسري بالتقدم احلاصل يف علـوم 
من الناقد واملنقـود    ونقده إىل التوظيف العقدياألداتنيوأرجع حماولة استعمال 

                                                
لذلك فغياا مـن عرضـه   . اليت سنتكلم فيها األخرىن يكون ابن خلدون جاهال بأصناف التفسري ال ميكن أ - 16

فال حيـسب   موقف عقدي مييز بني ما يعتربه تفسريا مقبوال وما يعتربه تأويال منهيا عنه التارخيي له داللة التعبري عن
تكلمني والفالسفة واملتصوفة تقدمي تفسريات امل فال يعقل أن يكون ابن خلدون مل يطلع على حماوالت. على التفسري

تفـسريا   يف أعماهلم عرضا أو بالقصد األول خاصة وجل املتصوفة الذين فسروا القرآن متعددة للقرآن كله أو بعضه
وميكن أن نعلل . اإلسالميقد مت يف املشرق   حىت وإن كان عملهماإلسالميصوفيا مغرقا يف الباطنية هم من املغرب 

 يف الفصل املخصص للتفسري ذه الفرضية ألن لنا يف أعماله مـا  األخرى خلدون عن أصناف التفسريسكوت ابن 
املسائل جند تشنيعا بينـا   ففي الفصل اخلاص بالتصوف من املقدمة ويف كتاب شفاء السائل لتهذيب. صراحة يؤيدها

تشابه من املقدمة فالتشنيع يعم التأويل عامـة  يف الفصل اخلاص بامل أما. بالتفسري الصويف الذي يتهم بالرتعة الباطنية
حبملها على معان ال تفهم منها يف  مث ذم املتبعني للمتشابه بالتأويل أو:" صوفيا متفلسفني أو فلسفيا صرحيا كالميا أو

زيغ أي ميل عن احلق من الكفار والزنادقة وجهلة أهل البدع وأن فعلهم  لسان العرب الذي خوطبنا به ومساهم أهل
"( يشتهونه فيقتدون بـه يف بدعتـهم   قصد الفتنة اليت هي الشرك أو اللبس على املؤمنني أو قصدا لتأويلها مبا ذلك

التفسري الفلسفي الصريح مربرا بعدم وجود تفسري فلسفي كامل  وقد يكون سكوته عن). ٨٥٠-٨٤٩.املقدمة ص
لكـن  . األول التفسري ثان يف أعمال ليس غرضهافالسفتنا مل يفسروا إال بعض اآليات أو السور بقصد  للقرآن ألن

فكالمها يعتـرب  . وفيه يتفق ابن خلدون مع الغزايل. إقناعا تعليال آخر للسكوت عن التفسري الفلسفي يبدو يل أكثر
مـضمون امليتافيزيقـا     معاين القـرآن الباطنيـة إىل  إرجاعالباطين راجعا عند التحليل الدقيق إىل  التفسري الصويف

ويرد ذلك يف فضائح الباطنيـة عنـد   . أصل التفسري الصويف  احملدثة فيكون التفسري الفلسفي يف احلقيقةونيةاألفالط
  .شفاء السائل البن خلدون الغزايل ويف كتاب
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حملكمية اعن عيوب اآللتني   العملية كان مبنأىباألحكام إىل أن كل ما يتعلق هامنب
  .  بذاا ولتحرز املسلمني خبصوصهااألحكام

 األعمق وراء أدايت األثر واللسان وأثره السليب واالجيـايب  األمر لكنه مل يتطرق إىل
الكتـاب  والعقيدة إال سلبا يف فصل كشف الغطاء عن املتشابه مـن   يف الشريعة
 فهم شكل القرآن ويف وظيفـة  وظيفة اللسان واألثر يف فألداة. املقدمة والسنة يف

 األصولمضمونه وجه أعمق حيدد نسق العقيدة ونسق الشريعة بتأسيس علم  فهم
منـهج اخلـصام   = الذي احنط فصار علم الكالم(أو علم أصول العقيدة  النظرية
الـذي  (ية أو علم أصول الـشريعة  وعلم األصول العمل ) بتوظيف النص املذهيب

) منـهج االسـتنباط التـشريعي بتوظيـف الـنص     = أصول الفقه  احنط فصار
   .١٧ النص القرآين باستخراجهما من معاين

  
  
  
  
  

                                                
 للفقه باملعىن العام أي العلم النسقي بكيفيات عالج القضايا أيا كانت ومفهوم االستنباط هذا هو الفهم القرآين - 17

اخلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل الرسـول   وإذا جاءهم أمر من األمن أو: "  الشرعيةاألحكاميس مبعىن علم طبيعتها ول
 (  "يستنبطونه منهم ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته التبعتم الـشيطان إال قلـيال   وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين

ات التعامل مع ياالستراتيجيني الذين حيددون كيف صفهم بواألمرفهذه اآلية تتلكم على الرسول وأويل .  )٨٢النساء 
وجوهه   على الفقه باملعىن االصطالحي الذي ميكن أن يكون أحدمقصوراحربا وليس   سلما أواألمة بأمنما يتعلق 

ي سلطام زعما أم مبجرد علمهم التارخي لكن الفقهاء كعادم جعلوا اآلية مناسبة لتأسيس.   الشرط الكايفبإضافة
مـن    شرطان ال ميكن أن حتـصل األمرفلوالية ! هيهات . باملعىن الذي قصدته اآلية األمربالفقه يصبحون من أويل 

 له من بني أمثالـه  األمةشرعية التولية أي اختيار   مثاألمرالكفاءة للكفاية يف اال الذي يويل فيه املرء والية : دوما
فالكفاءة . التولية ن فشرط فرض الكفاية املمكنة بدايته الكفاءة وغايته شرعيةوإذ. األمركان   أيااألمرليكون متوليا 

الكفاءة اليت هي شرط ضـروري يف كـل جمـال حبـسب      متوفرة لغري املوىل ومن مث فالتولية تضفي على صاحب
 . حد لكل ااالت ليكون من أويل األمر الذين قصدم اآليةاالكايف والو الشرطمواصفات الكفاءة فيه 
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املفسر للفظ يوجد املنطق احمللل للمعىن واحملـدد لبنيـان    فوراء اللسان - ١
نص القرآن أعين نسق نظريـة املعرفـة والوجـود     األسس النظرية يف

 املتكلمـون  الذي حـصره  األمرهو  وذلك: القرآنية ومنطق مسائلها
  . النص للخصام املذهيب  توظيفهملتأسيسبالتدريج يف املدخل الزهيد 

أعين نسق ) عمال وقيمة(للنص نسق التوايل التارخيي  ووراء األثر املفسر - ٢
وذلك هو األمر الذي :  القرآنية ومنطق مسائلها نظرية العمل والقيمة

املدخل الزهيد لتأسيس تـوظيفهم الـنص     الفقهاء بالتدريج يفحصره
 . لتحيلهم الفقهي

  
التفسري ليس جمرد شرح نص مقصورا على الوظيفة الشكلية  ومعىن ذلك أن علم
أجل فهم نص بل هو تأسيس لعلم أصول النظر والعقيـدة و   ألدوات التفسري من

ح علم كالم مقصورا على  فيصباألولوالشريعة قبل أن ينحط  م أصول العملللع
. واإلرغاموينحط الثاين فيصبح أصول فقه مقصورا على التحكم  الدفاع واخلصام
:  الوظيفتني مبحاولة الوصل بني قطيب عالقة التواصل يف الـنص  وهو حيقق هاتني

نظريـة  (وذلك هو اجلسر الرابط بني مهوم الفكر الديين العقدي   . و اهللاإلنسان
 ومهوم الفكـر ) نظرية العمل والقيمة الدينية(والشرعي ) لدينيةوالوجود ا املعرفة

   .)الفلسفة العملية(والعملي ) الفلسفة النظرية(الفلسفي النظري 
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 فلم يغص إىل اجلمع بـني الوجـه   ١٨ هذا العنصر الثالث ن ابن خلدون أغفلاك
                                                

القـراءة الـشرطية ال    وحىت نكون منصفني ال بد من اإلشارة إىل مالحظتني خلدونيتني أوالمها تقبل ولألمانة - 18
 عالقة وطيدة بالدور الذي ننسبه إليه يف القفـزة  ولإلشارتني .التقريرية كما صيغت يف نصه الظاهر مبقتضى ثانيتهما

أوال يشري إىل أن علم  فهو. عند املسلمني بفضله وبفضل ابن تيميةحدثت يف نظريات التفسري والتأويل  النوعية اليت
 أن هـذا العلـم   يعلموعلى اجلملة فينبغي أن : " استقرت العقيدة الكالم أصبح اآلن عدمي الفائدة للجماعة بعد أن

مة مـن أهـل   انقرضوا واألئ الكالم غري ضروري هلذا العهد على طالب العلم إذ امللحدة واملبتدعة قد الذي هو علم
أما اآلن فلم يبق منـها  . العقلية إمنا احتاجوا إليها حني دافعوا ونصروا السنة كفونا شأم فيما كتبوا ودونوا واألدلة

اهللا عن قوم مر م مـن املـتكلمني    ولقد سأل اجلنيد رمحه. طالقاتهإكالم ترته الباري عن الكثري من إيهاماته و إال
نفي العيب :   عن صفات احلدوث ومسات الننقص فقالباألدلةيرتهون اهللا   فقيل قومما هؤالء ؟: يفيضون فيه فقال

إذا كان الكالم جمرد دفـاع    شرطيا يعين أنهاإلشارةوقراءة هذه ). ٨٣٨املقدمة صز" ( يستحيل العيب عيب حيث
اجلدال؟ وهذا يعين أن منه بعد ذلك عدى التمرين الفردي على  عن العقيدة وكانت العقيدة قد استقرت فما الفائدة

القراءة تبدو حتكميـة لـو    لكن هذه. يكن راضيا عن احنطاط الفكر الديين النظري إىل مرتلة الكالم ابن خلدون مل
ما دفعنا إىل ذلك ليس التحكم بـل  . تقلب التقريرية إىل شرطية  يبدو من التحكم أنألنهاقتصرنا على هذه اجلملة 

 العقيدة علـى  لتأسيس  علم الكالم بالذات قدم ابن خلدون حال نظريا مل يسبق إليهففي فصل. الثانية اإلشارةقرينة 
فلو كان فعال يعتقد أن مـا  . األساسيةوامليتافيزيقا مقدماما  البحث النظري العميق املتنايف مع مقدمات علم الكالم

للمسائل الكالمية من منطلـق    حال هو الذي ينبغي النهي عنه ملا قدماإلهلياتحمله من فكر فلسفي يف  شغل الكالم
 بوجود اهللا ليس ناجتا عن التعليل الـسبيب  اإلمياناحلل هو اعتبار  وهذا. غري كالمي أي من منطلق الفلسفة النظرية

املتكلمني بل عن حاجة العقـل   كما يرى الفالسفة وال على الترجيح اجلهوي له عن العدم كما شاع عند للوجود
خبالف ما يزعم الفالسفة وحاجته لقطع الترجيح اجلهوي الـذي   لسبيب الذي ليس له غايةالبشري لقطع التسلسل ا

التعليل السبيب وليس   ليس ناجتا عن التعليل بل عن نفياإلميانخبالف ما يزعم املتكلمون فيكون  ليس له غاية كذلك
فلنقدم هنا لطيفـة يف  : "  ابن خلدونيقول. العلة احلرة اخلالقة عن الترجيح بل عن نفي الترجيح العقلي والقفز إىل

اعلم : فنقول (....)  مث نرجع إىل حتقيق علم الكالمواملآخذيكشف لنا عن التوحيد على أقرب الطرق  برهان عقلي
 فال بد هلا من أسباب متقدمة عليها ا تقـع يف  األفعال أن احلوادث يف عامل الكائنات سواء كانت من الذوات أو

تـزال   وال  حادث أيضا فال بد له من أسباب أخرىاألسبابوكل واحد من تلك . يتم كوا امستقر العادة وعنه
 يف األسبابوتلك .  هو سبحانهإال هال إل  وموجدها وخالقهااألسباب مرتقية حىت تنتهي إىل مسبب األسبابتلك 

سـيما    العلم احمليطإالصرها فإذن ال حي.  وتعدادهاإدراكهاوعرضا وحيار العقل يف  ارتقائها تتضاعف فتنفسخ طوال
الرجوع عنه يف قدرتك أو اختيارك بل هو لـون   وال تسحنب أن هذا الوقوف أو(.....)  البشرية واحليوانية األفعال

فلنتحرز  .إذ لو علمناها لتحرزنا منها.  على نسبة ال نعلمهااألسباباخلوض يف  حيصل للنفس وصبغة تستحكم من
الكثري من مسبباا جمهول ألا إمنا يوقف عليها   يفاألسبابوأيضا فوجه تأثري هذه . لةمن ذلك بقطع النظر عنها مج

ملا  .(٨٢٣-٨٢٢ .املقدمة ص"( وحقيقة التأثري وكيفيته جمهولة. الشاهد باالستناد إىل الظاهر بالعادة وقضية االقتران
منازل القطع قد تبقى دون الوصـول إىل  دليل فإن  كان كل دليل على وجود اهللا يكون بقطع التسلسل السبيب دون

 األسباب  وجود اهللا ليس بقطع سلسلةإثباتلذلك فإن ابن خلدون يرى أن .سبب كل شيء اهللا فنعترب الطبيعة مثال
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رخيي املنطق وراء اللسان والنقـد التـا  (وظيفتهما الشكلية  العميق من األداتني يف
ما بعد الطبيعة ومـا بعـد   (العميق وراء وظيفتهما املضمونية  والوجه) وراء األثر

هو بالذات هم الفلسفة اليت تتجـاوز الكـالم إىل اإلهليـات     وذلك.  )التاريخ
 إىل الفقهوتتجاوز ) اإلنساين إىل القطب اإلهلياجلسر من القطب  قطع(الفلسفية 
 مبعىن خيتلف متامـا عمـا   ١٩  )جتاه املقابلقطع اجلسر يف اال(الفلسفية  الصوفيات

  .ذين االمسني يف ممارسة العصر كما نبني يف القسم التصوري من البحث يسمى
                                                                                                                                       

جمهول فلم يبق إال التخلي عن الـدليل الكـوين    األمريناليت ال تقطع وال بترجيح كيفية من كيفيات تأثريها فكال 
. األسـباب  والقفز املباشر إىل اخلالق احلر مبا يسميه التحرز من القطع التحكمي لسلسلة الطبيعيوالدليل الالهويت 

 اليت هي مبنية على التخلي اإلهلياتالظاهرات دون  ويستنتج من ذلك مباشرة نظرية يف املعرفة النظرية احملدودة بعامل
صـحيح   ادح يف العقل ومداركه بل العقل ميـزان وليس ذلك بق: " (...) التعليل السبيب :عن مبدأ العلم الطبيعي

واآلخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات  غري أنك ال تطمع أن تزن به أمور التوحيد. فأحكامه يقينية ال كذب فيها
  وكيفيـات األسباب إدراك التوحيد هو العجز عن فإذن(....) طمع يف حمال  فإن ذلك.  وكل ما وراء طورهاإلهلية

إليه وترجع إىل قدرته وعلما به إمنا هـو   فويض ذلك إىل خالقها احمليط ا إذ ال فاعل غريه وكلها ترتقيتأثرياا وت
 ":اإلدراكبعد أن أشار إىل اخلطأ املتمثـل يف رد الوجـود إىل   ). ٨٢٥. ص نفسه"( من حيث صدورنا عنه ال غري

والوقوف على تفصيل الوجـود   كائنات وأسباا بالاإلحاطةيزعم لك الفكر من أنه مقتدر على  وال تثقن مبا (...)
واألمـر  . مدرك يف بادئ رأيه أنه منحصر يف مداركه ال يعدوها  الوجود عند كلأنكله وسفه رأيه يف ذلك واعلم 

  ) .٨٢٤" ( ذلك واحلق من ورائه يف نفسه خبالف
يأت على ذكرها يف فصل   الثالثة اليت ملاألصنافإلينا هو أن ابن خلدون قد عاجل يف فصل املتشابه  املهم بالنسبة - 19

البنية الكلية للعالقة بالكتاب يف كل احلضارات الـيت عرفـت    وهو قد ردها إىل ما سنتوصل إليه يف حتليل. التفسري
خلـدون املوقـف     يفضل ابناإلسالميحلل املواقف من املتشابه وتاريخ التعامل معه يف الفكر  فبعد أن. الكتاب

مث يقدم نظريته يف طبيعة التأويل من منطلق ما ميكن  تربه أقرب ما يكون للتوفيق بني السنة و العقل الذي يعاألشعري
احلسية والعقليـة    طور العامل اجلسماين مبداركه كلها-١: األربعة األطوار بنظرية اإلنساين  يسمى حتليلية الوجودأن
وهذان الطـوران  . زل عن عالقات الزمان واملكانمبع األولوطور النوم وفيه حيصل ما حيصل يف مدارك الطور -٢

تـشبه    يكون جماال ملداركأنلكنه ميكن . األولويف مداركهما ذات الصلة بالطور  مشتركان للجميع يف حصوهلما
مث طور النبوة وهو خـاص بأشـراف    -٣.  الصادقة للخاصة من البشرالرؤىمدارك الطور الثالث وهو عندئذ من 

لكن خامتة الفصل تبني أنه مل يقدم رأيه . قبل القيامة أو حياة الربزخ  هو طور املوتاألخري  والطور-٤صنف البشر 
التأويل املشروع حول أمور   أهل السنة واجلماعة خبصوص دوران التفسري أوإمجاعاكتفى بعرض ما حصل عليه  بل

 بوجـوده الطبيعـي اخلـارجي    اناإلنسوعي :  اإلنسان-١: الثالث  أوهلا وآخرها مها قطبا الكل والوسائطمخسة
املعتقـدات  :  اهللا-٥النـوم    مث عامل-٤ مث الوجود اجلسماين احلسي والعقلي -٣ مث اللسان -٢احملور  والباطين هو

اللسان هو لغة القطب األول ونظام تواصله والنـوم هـو لغـة     وبني أن.  يف ما بعد كل ذلك ويف البعثاألخروية
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 ما استثىن جلهل أو غفلة بل اللتزام عقدي يـستثين  يستثنمل  وبني أن ابن خلدون
 ملعىن والعلم بالغيب أي ااإلحاطةباملضامني الفلسفية والصوفية اليت تزعم  التفسري

 وهذا االستثناء كـان .  املنهي عنه من التأويل يف سابعة آيات سورة آل عمران
 وحنن ال نقبل بالتفسري الفلسفي الذي من.  يكون مقبوال لو كان صرحياأنميكن 

 جنس ما عرف فكرنا يف احلاالت اليت استثناها ابن خلدون حبجة منهجية مل ترد
 فنحن نـستثين التفـسري  .  فه للتوحيديف نفي ابن خلدون لكنها من لوازم تعري

ومتقدمني  باملضمون الفلسفي والصويف عندما يكونان قائلني بالعلم احمليط بالغيب
قبل اكتشافها يف  على حصيلة التفسري اليت يطلبها البحث واليت ال ميكن أن يعلمها

وتلـك  .  ٢٠ القرآن عملية التفسري لئال يتحول التفسري عمال هدفه فرضهما على
الفلسفية اللتني نقـصدمها   التصوفيات  ميزنا بني اإلهليات الفلسفة واليت العلة هي

أمـا إذا كـان نظـري    . ومتصوفيه وما كان معموال به عند فالسفة ذلك العصر
القرآن وأوصل إليه البحث غري  املضمون الفلسفي أيا كان جنسه موجودا فعال يف

                                                                                                                                       
وتلك . والتواصلني لوجود اجلسماين احلسي والعقلي هو ساحة االعتراك بني اللساننيتواصله وا القطب الثاين ونظام

تلك هي املعادلـة  . عما يف ساحة االعتراك عن القطبني ألن النص هو باللسانني ترمجة: هي معضلة التفسري والتأويل
 . املتشابهفلسفيا يف هذه احملاولة لفهم ما توصل إليه ابن خلدون يف فصل اليت حناول صياغتها

اخلاص بل هـو حماولـة    الذي مارسه الفالسفة واملتصوفة مل يكن حماولة الكتشاف معىن النص مبنطقه فالتأويل - 20
مسبقا هي احلقيقة املزعومة فلسفية وعلمية والـيت تطـابق     التوازي بني باطن النص وحقيقة معلومةإثباتضمريها 

مجيعا مبـن   ويصح هذا الكالم عليهم. النص الذي ال يعتد بهوكل ما عدا ذلك من ظاهر  حسب رأيهم باطن النص
ألن تفسريه يف املشكاة ويف املضانني ) وفضائح الباطنية  باستثناء افت الفالسفةأي(فيهم الغزايل يف تفلسفه املوجب 

صور باطنا لـه  ما يت  ليس تأويال للنص طلبا حلقيقته مبنطقه بل هو حبث عن التوازي بنيواألحياء وحىت يف االقتصاد
فهذا يفترض أمرين غالبا ما نرامها يتكرران عنـد أصـحاب    وطبعا. وبني املعلومات الفلسفية والعلمية لذلك العهد

احلقيقـة وهـم    فهم يسلمون بأن العلم والفلسفة بلغـا .  العلمي يف القرآناإلعجازالباحث عن  سخافات التفسري
علما ولـيس  : ذا املنظور من نفس املستوى النظري فيكون النص.  بأن احلقيقة اليت بلغاها هي باطن النصيسلمون

وهـذا هـو   . والفلـسفة  عندئذ إذا أصبح النص ذا حقيقة غري ثابتة لعدم ثبات باطنه يف العلم ال غرابة. ما بعد علم
اهي ويؤمن بـأن   جتاوز الغيب له مبا ال يتنيستثيناجتهادا ال  التأويل املذموم وليس التأويل الذي يفسر النص مبنطقه

 .اإلنسانليس من طوق  العلم احمليط
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يكون هو بدوره من االلتزام  اخلاضع ملضمون مسبق يفرض عقديا عليه فإن رفضه
  . بإطالق الذي نرفضه األعمىالعقدي 

 هذين إىل وجهـي وظيفتـهما   املضمونتنيوظيفة أدايت التفسري  فإذا أضفنا عمقي
أصناف التفسري احلاصلة يف التاريخ الفعلي أربعة مع حمـاوالت   الشكلية صارت
 ينبغـي أن  خامس يتألف منها مجيعا يف غياب أصلها الذي كان لتأسيس صنف

. نبني شروط حصوله يف حتليل حماوليت ابن تيمية وابن خلـدون  تتفرع عنه والذي
األصناف الرد يف بعدها النظري إىل فلسفة أرسـطو النظريـة ولـو     وتقبل هذه
 مباشرة بتوسط املشائية العربية وإىل الرد يف بعدها العملي إىل فلسفة بصورة غري

 وهـي يف . شراقية العربيـة اشرة بتوسط اإلأفالطون العملية ولو بصورة غري مب
 واألديـان   احملدثة اهللنستية اجلامعة بني الفلسفةاألفالطونيةاحلقيقة ترد مجيعا إىل 

 اإلسـالمي الفكر  الشرقية الطبيعية واملرتلة واليت كان مشكل املشاكل بالنسبة إىل
   .٢١ هو طلب شروط التخلص منها

يديولوجيا يف املذاهب النظرية الفلـسفية   تكون موظفة إأن وهذه التفاسري ميكن
املذاهب العملية الفقهية والصوفية كما حصل فعال يف تاريخ فكرنا  والكالمية ويف

 تكون علمية إذا نقدت توظيفاا نقـدا علميـا ال يـستهدف    أنوميكن  املاضي
مذهب مبذهب تعترب معتقداته حقائق سابقة على عملية التفسري لتكـون   استبدال

                                                
فمن القرآن والسنة اسـتخرج  . حماوليت ابن تيمية وابن خلدون وأعتقد أن حتديد هذه الشروط مل يتحقق إال يف - 21

 أما. العمل وأثره يف النظر الشكلية لعلم النظر وأثره يف العمل واستخرج الثاين الشروط الشكلية لعلم األول الشروط
االستعاضة عن املضمون الكالمي الفلـسفي والـصويف الفلـسفي     الشروط املضمونية فإن الثورة متثلت عندمها يف

ما يقبل التأويل منه ال   والتارخيية اللتني يعترب مضمون النص قوال يف ما ورائهماةالطبيعيللظاهرات  باملضمون العلمي
 للمـسرية فيهما من غيب وأسرار هي علة الطابع الالمتنـاهي   ايؤول إال يف ضوئهما وما ال يقبل التأويل هو عني م

التقليدية للتوفيق بـني   اإلشكاليةوال يتم التوصل إىل هذا املضمون إال عند االنتقال من . اإلنسانية العلمية والعملية
ذلـك  : عقولالذي ميكن من اكتشاف صحيح املنقول وصريح امل العقل والنقل إىل ما يتقدم على تقابلهما وهو العلم

.  والعملـي القيمـي   يف القرآن من أمور تتعلق بالعلم والعمل هي ما بعدمها املعريف الوجودي هو املقصود بكون ما
 ) .ابن خلدون( والعملي ) ابن تيمية ( النظري  تلك هي الثورة املنهجية واالبستمولوجية يف االني
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فالنقد العلمي ينبغي أن يكون اهلـدف منـه   .  تأييدها بتفسري مغشوش ىلسعيا إ
 للفهم والتفسري من أجل الكشف عمـا يف  نةاملضمو األدوات الشكلية و متحيص

معان ال من أجل الدفاع عن مذهب أو ملة بصورة تفرض مـضمونا   النص من
لبا للحقيقة بل املفسر أو املؤول فال يكون التفسري أو التأويل ط مسبقا على النص

  . ٢٢ ملعتقدات متقدمة الوجود على العمل التفسريي نفسه تأييدا
ما نعنيـه  .   قادرا على التخلص من معتقداتهاإلنساننتصور  وليس يعين ذلك أننا

تأثريها الالواعي أوال ومن جتاوز هذا التأثري احلد املقبول منهجيا  هو التخلص من
قبل به لكونه ال يلغي صـفة العلميـة علـى     فنإلغاءه  الذي ال نستطيع أي احلد

النتيجة معلومة مسبقا ليس على سبيل الفرضية بل على سبيل احلكم  البحث جبعل
بدأ يربز بوضوح تام يف حماوالت ابن تيمية الذي  ٢٣ وهذا النقد العلمي  .املسبق

                                                
طلبا للحقيقة  فنظريا مل يبق الكالم. آل الذي نعلم نظريا وعملياالذي آل بالكالم إىل امل وهذا اخللل املنهجي هو - 22

حبثا عن املؤيدات ملذهب بعينه ما جعل تفسري القرآن  من أجل فهم معاين القرآن والوجود وصياغتها نسقيا بل أصبح
إنه مل يعـد  ف أما عمليا. اآليات واعتبارها حمكمات وتأويل كل ما عداها لتوافق املذهب يتحول إىل انتخاب بعض

. األخـرى دعاية املذهب وحماربة املذاهب   التواصي باحلق بل بات جمرد توظيف للخطاب من أجلألخالقخاضعا 
يبق مقارنة  فوجهه األول مل يبق نظرية يف املعرفة والوجود ووجهه الثاين مل: الواعدين وبذلك فسد الكالم يف وجهيه

 .األخرى حرب على املذاهب  ه الثاين حتول إىلاألول حتول إىل بروباجندة مذهب والوج. أديان

فهما من املتشددين يف التزامهما . خلدون عريان عن االلتزام العقدي ال نعين ذا الوصف أن نقد ابن تيمية وابن - 23
ـ . اإلنسانيةاملعرفة  لكننا ينبغي أن منيز بني دورين يؤديهما االلتزام العقدي يف. كما هو معلوم العقدي سليب فدوره ال

على املوضوع املدروس والتحول من طالب حقيقة إىل فارض مـضمون   معلوم للجميع وهو فرض العقيدة الشخصية
فالتزام ابـن  . إليها أما الدور االجيايب فهو الذي ال حيول دون طلب احلقيقة بل هو يدفع. املشروح معني على النص

 من طلب احلقيقة مينعهما صنف الدفاع عن املذهب مل يف تيمية وابن خلدون املذهيب رغم كونه قد يصنف أعماهلما
يف امليتافيزيقـا    النظـر أعـاد  فاألول.  ينطبق عليهما مها نفسيهماأنللنقد اجلذري الذي ميكن  بل هو كان املدخل

الوصف رغم دافعه العقدي الذي قد خيفي مـضمون   يناقش فيه من يعلم مقتضيات هذا واملنطق بصورة فلسفية ال
جاهـل    ينـاقش فيهـا إال  أنالنظر يف ما بعد التاريخ والتاريخ بصورة فلسفية ال ميكن  والثاين أعاد. قديعلمه الن

حبد ذاا وقبل الكالم يف احللـول الـيت    مبقتضيات الوصف فضال عن العلم بأعمال ابن خلدون وطبعا فإعادة النظر
كالمها حقق ثورة شكلية مضموا :  ونا معينا منهما أن يفرض عليه مضمألي قدماها تأسيس ال مفتوح ال ميكن

األول ويف جمال العمليات عنـد   يقبل التحديد املسبق ألا وعاء صوري يقبل أي مضمون يف جمال النظريات عند ال
  وترفض املقابلة بني العقل والنقل مبعايري متقدمة عليهما معا هياألرسطيني فعندما تدحض املنطق وامليتافيزيقا. الثاين
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  تابعـة الشرعية النتائجنقده لتوظيف الفلسفة النظرية خاصة لكونه يتصور  وجه
 قدمات العقدية دون أن يهمل توظيف الفلسفة العملية ويف حمـاوالت ابـن  للم

 خلدون الذي وجه نقده لتوظيف الفلسفة العملية خاصة لكونه يتصور النتـائج 
  .  دون أن يهمل توظيف الفلسفة النظريةالشرعيةالعقدية تابعة للمقدمات 

ـ   فكان عملهما النقدي اس خـارجي  ذا منطلقني متقابلني وباالسـتناد إىل مقي
القرآين يقاس عليه الفهم املضموين بنتائج علوم غري قرآنية حىت   إىل النصباإلضافة
 علم النقد التارخيي املـستند إىل  وصاحباها يدركاا من منظور قرآين ه وإن كان

  عنـد األفالطونيةجديدة يف العمل والعمران املتحرر من الفلسفة العملية  نظرية
 ستمولوجي للنظر املستند إىل نظريـة جديـدة يف العلـم   الثاين وعلم النقد االب

 وبذلك فأصـناف .   عند األولاألرسطيةوالوجود املتحرر من الفلسفة النظرية 
  أربعة وليـست ٢٤  التفسري البسيطة اليت تقدمت على مرحلة النقد اجلذري هذا

                                                                                                                                       
ينبغي أن يكون متقـدما علـى    به نصل إىل صحيح املنقول وإىل صريح املعقول ما(معايري منهجية صورية خالصة 

مـا  ( وترفض املقابلة بني الوجود األفالطونينيالتاريخ وما بعد التاريخ  وعندما تدحض) املضموننياملنقول واملعقول 
ما به نـصل  (منهجية صورية خالصة  يهما معا هي معايريمبعايري متقدمة عل) ما ينبغي أن يكون(والشرع ) كائن هو

حىت وإن فعلـت  ) املضموننييكون متقدما على احلاصل والواجب  إىل صحيح احلاصل وصريح الواجب ينبغي أن
 ومن شـكل  اوامليتافيزيق الدفاع عن مذهبك فإنك ال تستطيع أن جتعل مذهبك بديال من شكل املنطق ذلك بدافع

فقد بات من واجب الفكر أن .  اجلديد بل تفتح بابا يصعب سده لتاريخ اجلديدين مبنظور حتديدمهاالتاريخ وما بعد ا
 وهدفـه فهـم   مضموناشكليا وليس  وامليتافيزيقا والتاريخ وما بعد التاريخ بناء ال اية ملراجعته ما دام يبين املنطق

 أصـول  بالنسبة إىل األمراسا على ذلك حصل نفس وقي. يف العمليات الوجود واملعرفة يف النظريات والقيمة والعمل
 أن يعيدمها إىل اإلسالميالفكر  اللذين بات بوسع)  الفقهأصولبدال من (وأصول الشريعة ) بدال من الكالم( العقيدة

  اخلالق وما يترتب على ذلك يف علم خملوقاته والفلـسفة واإلهلياملنطقي  الفلسفة النظرية ببعديها: جوهرمها املفتوح
. ومها جماالن مفتوحان إىل ال اية. مشروعاته  الشارع وما يترتب على ذلك يف عملواإلهليالعملية ببعديها التاريخ 

وابن خلدون كانا واعيني بكل أبعاد ثورما إذ لو كان ذلك كـذلك لتحققـت    ولست أعين كذلك أن ابن تيمية
 .الضمائر املتوالية الستنباط األجيالاملسلمني منذئذ ولكان ال معىن لتواصل جهد  ضة

 ثورة عليهما وموقفا نقـديا مـن   اإلسالماللتني اعتربنا  وهو النقد الذي نعتربه شرط التخلص من تبين التربيتني - 24
. هذا البحث من علل فسادها بعلل صالح النظام التربوي عامة كما نبني يف الفصل األخري من عيوما مقدمه البديل

 التربوي والثقايف مـشروطني  اإلصالحعليه بات   مشروطا باملؤسسات اليت تقوم به وتشرفحاإلصالوملا كان هذا 
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أوهلما مؤلـف منـها     :   تصور صنف خامس ذي وجهني     إمكانيةاثنني فقط مع    
وهو وجه األصل السالب الذي نقده ابن تيمية وابـن خلـدون والثـاين     جمتمعة

لكونه تتفرع عن عدم حتققه وذلك هو وجه األصل املوجب أي نسق  مصدر هلا
   : ٢٥ ينبين عليها نقدمها املفروضات اليت

                                                                                                                                       
 ألعماهلمـا وذلك هو جوهر مشروع فيلسوفينا وسند عينات التفسري املـصاحبة   . السياسي واالقتصاديباإلصالح
 .الفلسفية

وأدىن درجات هذا .  إنه من لغو الكالممن أبعاضها ف وكل ما عدا هذه التفاسري إذا مل يكن مؤلفا من بعضها أو - 25
التفـسريي إىل   فهذا النوع من التفسري من العالمات الدالة على احنطاط الفكر. املوضوعي اللغو احلديث عن التفسري

واآليات القرآنية اليت ورد فيها ذلك املوضـوع إىل   درجة رفع فيها انتخاب املوضوعات اليت تعاجل يف خطب اجلمعة
نظرية العلم  لصفة املوضوعي هنا؟ فهي قطعا ليست نسبة إىل املوضوعية باملعىن املستعمل يف فأي معىن. مرتبة التفسري

مفاده أن القرآن تقبل آياته التصنيف إىل حماور ميكـن   وإذن فالفكرة كلها تؤول إىل معىن مبتذل. باملقابل مع الذايت
فائدة  أي.  املوضوع ويسمى ذلك تفسريا موضوعيافتفسر اآليات اليت مجعت حول ذلك أن يعد كل منها موضوعا

بل تكتفي بالقول إن القرآن له موضـوعات ؟   من هذه التسمية وهي ال تعني ال أداة التفسري الشكلية أو املضمونية
 عند عدم حصرها حبسب فنون العالج يف الفكر الديين فعندئذ يصبح التفسري عبثا وملا كانت املوضوعات ال متناهية

اجلمعة اليت صـدرت عنـها هـذه     سابق يف التعبري عن احلدوس الغفلة من ثقافة علمية كما هو شأن خطبمن الت
التفسري املوضوعي؟ وكيف سيفرع القرآن إىل املوضوعات اجلزئيـة   فما هي هذه املوضوعات املقصودة يف. التسمية

العالج؟ فالكالم حيـدد يف    بطبيعةتتحدد themes األغراضحوهلا التفسري؟ أليست املوضوعات مبعىن  اليت يدور
أي نوع من املوضوعات حيدد التفسري املوضوعي ؟ إنـه  ... اخل القرآن موضوعات الكالم والفقه موضوعات الفقه

التفسري وبالصفات الـيت   والدليل القاطع على أن املتكلمني يف مثل هذا األمر من أجهل خلق اهللا بعلم عني السخف
فلكل نـوع مـن   . بدوره منظور تفريع آليات القرآن الكرمي معايري تصنيف وليكون هويقبل أن يوصف ا لتكون 

مؤسس لـه   موضوعات القرآن مبنظوره ملوضوع العلم الذي ينتسب إليه التفسري من حيث هو التفسري تفريع يصنف
وحـدة  .  ميحوهلا كالم القـرآن الكـر    اليت يدوراألغراضهذا إذا كان القصد باملوضوعات . يف نصوص القرآن
 إىل فن عالج معني مثل العقيـدة يف  أومثرة النسبة إىل جمال حبث معني   تكون حتكمية بل هيأناملوضوع ال ينبغي 

العامل والوجود يف الفلـسفة أو   أو الشريعة يف الفقه أو أعماق النفس البشرية والوجود يف التصوف أو أعماق الكالم
أما وصف التفسري بكونه يدور حول موضوع مث اعتبار ذلـك  . الفلسفية اتاإلهلي والوجود يف اإلهليةأعماق الذات 

؟ ميكن أن نـتكلم   أفتكون التفاسري األخرى غري ذات موضوع.  التفسري فهذا لعمري من عجائب الدهر صنفا من
ليت يتـألف  قاصدين األغراض ا.. اخلمن املنظور الصويف   مثال أوالكالميعلى التفريع املوضوعي للقرآن من املنظور 

فهم ما عـداها    احملكمات اليت تساعد علىآياتهالطريقة كما حددمها القرآن الكرمي يف بعض  منها مفهوم العقيدة أو
الكالم عن النسبة إىل املوضوع دون وصف وال نـسبة إىل   أما. من اآليات اليت تتعلق باال املدروس يف ذلك الفن

ليس فقط ألنـه   وطبعا فليس هذا هو القصد. لقصد املوضوعية يف املعرفةاللغو إال إذا كان ا جمال خمصوص فهو من
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فهو ال تنطبق عليه املقابلـة بـني الـذايت    : الكرمي أصحاب هذا الدعوى مل يقصدوه بل ألن ذلك ممتنع يف القرآن

يـسمى   أما مـا . مرضي يف الفكر احلديث ليس ميكن للقول احلكيم أن يقع يف مطباا واملوضوعي اليت هي فصام
إليها يف األصل فضال عن امتناع تطبيقهـا يف   بالتفسري املقاصدي فقد بينا عقم نظرية املقاصد يف الوظيفة اليت نسبت

 لكننا ميكن أن نستعمل هذا املـصطلح إذا .  ) حماولة البحث يف مآزق أصول الفقه(  أي جمال ناهيك عن التفسري
فال يكـون املـدلول   . معينا لدراسته ي يقتطع من املوجود جماالكان املقصود مقاصد الفن أو منظوره الوجودي الذ

فمقاصد النص ال يعلمها إال اهللا فضال عـن كوـا إن سـلمنا     .مقاصد النص موضوع البحث من ذلك املنظور
املعىن كان مـؤوال بـاملعىن    وكل تفسري أفاد باملقاصد هذا. تكون مقاصد اهللا اليت ال يعلمها إال هو بوجودها فإا

مقاصد املفسر فهي طبعا عني ما يتحدد مبنظور الفن الـذي يطلـب    أما. املنهي عنه يف اآلية السابعة من آل عمران
وهـو  . للتأسيس أو للتأييـد  فتكون مقاصد علم الكالم ومقاصد علم الفقه مطلوباته من التفسري. أجله التفسري من

. رآن واحلديث حبسب توظيفاا يف علوم امللة والـدين نصوص الق عندئذ ليس أمرا جديدا بل هو عني تفريع استثمار
املقصود هو منظوره االنطلـوجي   املطلوب مقاصد القرآن مبقتضى أعم الفنون اإلهليات الفلسفية فاملعىن أما إذا كان

أي العامة أو التصورات العقلية األعم مث االنطولوجيات الثالث اخلاصـة   باملعىن الفلسفي للكلمة أي االنطولوجيا(
 ال يطلـب حتديـد   ألنهاملوضوعي  وهذا النوع ال ميكن تسميته بالتفسري).   ونظرية العاملاإلنساناهللا ونظرية  نظرية

 إشـكاالت مبقتضى منظور الفن واملسائل ليست موضوعات بل هي  املوضوعات بل حتديد شبكة املسائل اليت تنتظم
 علـم  مطالـب  وهذا طبعا مـن .  أو الصويفاألصويل أوم حلوهلا يف القرآن كما يفعل املتكل ميكن طلب صيغها أو

عمليات استتباع اجلماعة الـيت حولوهـا إىل    الكالم قبل أن يفسد فيتحول إىل دعاية الفرق ومنشورات صراعها يف
املرجـع   اعتقادا أعمى ما ميليه عليها من انتقل من وظيفة الباحث عن املعرفـة إىل  عامة ال تطلب احلقيقة بل تعتقد

طلب موضوعات علم من العلوم اجلزئية يف القرآن  أما من حياول!  يرعى املواشي العامية اليت قلب اجلماعة إليهاالذي
التـشبيك   العلمي فإن التشويه يبلغ مداه إذ كان ينبغي أن يسبق ذلك مثال السؤال عـن  اإلعجازكما يفعل دجالو 

سـيكون  . لتحديد املسائل الفيزيائية يف القرآن ياء مثالالذي ميكن أن حيصل لو طبقنا على القرآن منظور علم الفيز
الستحال   قصدت مبدأ اخللق املنسوب إىل خالق حر إذ لو قبل الفيزيائي بذلكاألساسي أول شيء نفي مبدأ القرآن

ا على جماري عاداا وتفاعالا بفرضية أ فهو يتوقف قبل السؤال عن أصل املوجودات ويقتصر. عليه أن يبين نسقه
  تفسري آدم قرآنيا مبا يتماشى مـع نظريـة  أسطورةوأفسد ما مسعت . اريها تتفاعل من دون تدخل قوى خارقة

املوصل إىل آدم مفسرنا العبقري ؟إذا مل  إذا صحت نظرية التطور فما احلاجة لنظرية اخلالق بعد بداية التطور. التطور
بالقرآن إىل  إذا نزلنا. لقوانني الطبيعية باتت احلاجة إليها من العبثيقبل التفسري با تكن املعاين الرمزية للخلق فوق ما

نثبت عجزنا عن فهم معانيه وأوهلا دعوته إيانـا إىل    بلإعجازهرتبة العلوم الوضعية فنحن ال نسمو مبعانيه وال نثبت 
قـدمي األواين   تفاين مثلالكون وليس يف التفسري اللساين الذي جيعل القرآن بأدىن درجات ال طلب العلم بالكون يف

 ينتج عن فهم التفـسري املوضـوعي   أنهو ما ميكن  وأكرب خترص على القرآن الكرمي. اليت يصب فيها مبتذل املعاين
التفـسري    يف القضايا اليت يعاجلهـا مبتذلمادة حبثها فيكون القرآن وكأنه مصنف  مبعىن أن لكل سورة موضوعا هو

. اإلعجاز إثباتاليت استعملها الباقالين يف  ني سخف هذه الفكرة بنفس الطريقةوميكن بيسر كبري أن نب. املوضوعي
 فـإذا اعتربنـا  . تتضمن كل موضوعات القرآن الكرمي مثلها مثل أطول سورة فيه فهي:  سورة الكوثر مثلهفنأخذ

ت من السور فـإن  بأن البسملة ليس لكن لو قبلنا. البسملة من السور كانت ا وحدها متضمة لكل البيان القرآين
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   . واملرويات وأغلبها اسرائلياتباألخبار أي باألثرالتفسري  - ١
  .واألدبة والنحو والبيان والتفسري بعلوم اللسان أي بفقه اللغ - ٢
الطبيعة وما بعد الطبيعـة فلـسفيا       ( والتفسري بالنسق النظري للوجود      - ٣

 ) . واخللق والعقيدة دينيا
التاريخ وما بعد التـاريخ فلـسفيا       ( والتفسري بالنسق العملي للوجود      - ٤

 ) . واألمر والشريعة دينيا
 إثباته ما يريد    إلثباتوالتفسري اجلامع ويستعمل كل هذه املناهج إجيابا         - ٥

  .وسلبا لنفي ما يريد نفيه
  

                                                                                                                                       
. القرآين كذلك رغم توجه اخلطاب للرسول يف مسألة تبـدو شخـصية   اآليات الثالث الباقيات تتضمن كل البيان

؟ أمل تـأمر   الذي ال ينضب بالكوثر ؟ فماذا يكون الكوثر إذا مل يكن القرآن نفسه من حيث هو املنبع تبدأأليست 
الصالة؟ مث أمل جتمع رمز العبادة الروحية ورمز العبـادة املاديـة    :رسولاآلية الثانية برمز الفروض وأحبه إىل نفس ال

 إىل األخـرية واحلج؟ أمل تـشر اآليـة    اإلبراهيمية بالنحر إىل األمر بالصالة فيكون يف ذلك إشارة إىل األمر بإضافة
 اخللف الروحـي؟  ليس يف فقدان اخللف العضوي بل يف فقدان: احلقيقي الطاغوت الذي يشنأ الرسول لتحدد البتر

من موضـوعات   ؟ هل بقي موضوع آخراإلسالمية  واحلضارة اإلسالميةالرسول الروحي هو الرسالة  فيكون خلف
معىن إذن حلصر السور يف موضوع يبدو للقـارئ   القرآن يف بعده العقدي والشرعي مل تتطرق إليه هذه السورة؟ أي

و كل ما ميكن أن يتوصل إليه العقل البـشري حبـسب   كل السور موضوعها ه السطحي أنه موضوعها يف حني أن
. لوجدنا يف القرآن اختالفا كبريا املختلفة من معان قرآنية فيه كله لفشو وحدته يف كل عناصره ؟ ولوال ذلك املناظري

سيجعل أي متطفل واجدا فيه االختالفات اليت تبدو للعمي الصم البكم  لكن التفسري املوضوعي ذا الفهم السطحي
 . يعقلون الذين ال
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 أو ٢٦  تتضاعف بالنقـد ألاالتفاسري هلا نظائرها النقدية  وكل هذه األصناف من
 للتحقق من استعماهلا املوضـوعي حـىت وإن   األدواترد بنفس  إن شئنا يقابلها

مسة وملا كانت التفاسري بأصنافها اخل.  اجلملة الدافع العقدي غلب على النقد يف
مضمون الفلسفة النظرية وأداا وذلك هو مدلول ما بعـد الطبيعـة    مستندة إىل
املنطق وما يتبعهما يف نظرية اللغة واملعرفة وإىل مـضمون الفلـسفة    وأداا علم

وأداا وذلك هو مدلول ما بعد التاريخ وأداته علم التاريخ وما يتبعهمـا   العملية
 ز على هاتني الفلسفتني صراحة أو ضمنا كمانفس النظريتني فإن الردود سترك يف

التفسري يف  نبني إىل أن اكتملت حماولة التجاوز الفعلية هلذه األصناف اخلمسة من
بديل وذلـك   واالكتمال يعين وضع فلسفة نظرية:  عمل ابن تيمية وابن خلدون

أو  هو دور ابن تيمية ووضع فلسفة عملة بديل وذلك هـو دور ابـن خلـدون   
تقدمـه   وجب الذي أشرنا إليه واعتربنا التفاسري السيئة ناجتة عن عـدم  املاألصل
  . األمرينلذلك فقد تعلقت حماولتهما ذين .  عليها

فابن تيمية حاول نقد ما بعد الطبيعة واملنطق ليؤسس ما يعتربه فلـسفة القـرآن               
  .النظريــــــــــــة ومثراــــــــــــا

 يعتربه فلسفة القرآن    وابن خلدون حاول نقد ما بعد التاريخ والتاريخ ليؤسس ما         
ــة   .العمليــــــــــــــــــــ

                                                
غرابة أن تغيب عنـده    الثالثة الباقية لذلك فالاألنواع وغابت عنده األولنيإال إىل النوعني   خلدونابنمل يشر  - 26

 الـذي  األدلةوجهه النقدي ابن رشد دون منازع يف مناهج  وبني أن النوع الثالث ميثل.   إىل نقدها كذلكاإلشارة
الردود يف املناهج  القرآن بذاته التفسري الذي وعد به ومل ينجزه لسوء احلظ رغم أن كللتفسري   يعترب متهيداأنميكن 
من استعمال ما استمده املتكلمون مـن علـوم اخلاصـة      تعترب عينات من هذا التفسري الذي يريده متحرراأنميكن 
ميكـن أن   رشد وابن تيمية بـل وهذا من العناصر املشتركة بني ابن . يتوجه إىل اجلميع  مقاصد القرآن الذيإلفساد

أما البعد النقدي من النوع الرابع . القرآن بذاته نزعم أن ابن تيمية كان فيه تلميذا جنيبا للمشروع الرشدي يف قراءة
 ميثل األخري والنوع.  يف شرحه لكتاب مدارج السالكني للهروي ردا على شرح التلمساين له فيمثله ابن قيم اجلوزية

. ابن تيمية وابن خلدون كما نبني يف هذه الدراسة  بال منازع قصدتاإلسالميةه فيلسوفا الصحوة الوجه النقدي من
 .الوجه املوجب من املشروع التيمي اخللدوين إن شاء اهللا ونطمح إىل جعل حماولتنا
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 اإلبداع(العلة اعتربنامها مؤسسي حركة االستئناف التارخيي ببعديه الرمزي  وهلذه
)  الفكـري  اإلبداع احلضاري أو موضوع     اإلبداعباقي  ( والفعلي  ) الفكري عامة 

يف  المها يف تاريخ فكرنا دون مـا ا واعتربنا كل ما واإلسالميةاحلضارة العربية  يف
 ذلك أن هـذه .  األدواءمها وعيا بطبيعة اإلشكال فضال عن السعي لعالج فكر

  من مراحل تأسيس التفسري ذي املنهج العلمي شكال ومـضمونا األخريةاملرحلة 
وميثلـها   حددت الشروع الفعلي يف وضع املعايري العلمية ملنهجية الفهم والتأويل

مع غلبـة   لشكلي واملضموينالذي ميكن اعتباره مؤسس ما بعد النقد ا(ابن تيمية 
). غلبة الثاين الذي ميكن اعتباره مؤسس ما بعد النقدين مع(وابن خلدون ) األول

 يف اإلسـهام  ومن حماولتهما وقع االستئناف السوي الذي ينبغي أن يـسعى إىل 
منها كونيا ومـا   تطوير املنهجيات من منظور حمددات العملية التفسريية ما كان

  .  املفسراألمركان حمددا بظرفيات 
صـالنيتني  اليت تتصدر عملية التجديد أفسدها تنـازع األ  لكن أغلب احملاوالت
 بينها وبـني  ٢٧ الفشل بسبب عدم الوصل الفلسفي احلي املتصارعتني فآلت إىل

التطور الفعلي للفكر التفسريي والتأويلي كمـا حددتـه    هذه اجلذور العميقة يف
بوصفها مرحلة أساسية جتاوزت التقابل بني يف حضارتنا  معطيات التاريخ الفعلي

الالتينية واليهودية املسيحية الستعماهلا املوقف النقـدي بغربـال    السنتني اليونانية
   .٢٨ واهليمنة القرآين التصديق

                                                
الـدافع  جنسه هـو   حتقيق هذا الوصل احلي بني فكرنا التفسريي والتأويلي والفكر احلديث الذي من وحماولة - 27

 حول أمور ما كانت لتوجـد لـو مل   األجوفاجلدل   هلذا البحث فعسى أن يوفقين اهللا فأحسم الكثري مناألساسي
 . على الفلسفة خاصة وعلى الفكر عامةالتطفليني يكن أغلب اخلائضني فيها من

باألسـاس   إـا . مية اإلسالالقول إن هذا الغربال هو السمة األساسية لكل فكر احلضارة  خبالف الظاهر ميكن - 28
 ما كان اإلسالممقومات حضارات ما أصبح دار  حضارية نقدية بسبب كوا وريثة السنن املتقدمة عليها واليت هي

التـصديق  ( وهذا الغربال. وباقي البلدان اليت فتحها املسلمون) الوطن العريب احلايل( منه مستعمرات للفرس والروم
ال يكاد خيضع لوحدة حية يف أعماقـه حتركـه    قيقي وراء ما يبدو من شعث وتعددهو مبدأ التوحيد احل ) واهليمنة

لتصبح   يف هذه احملاولة هو حتديد هذه الوجهةاألساسيوهدفنا . التاريخ الكوين حركة قابلة لتحديد وجهة مؤثرة يف
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ثورة اخلليل ابن أمحـد  :  تطور الدراسات اللغوية املدخل األول غاية - ١
 يف الـدالالت  االسـتقرائية :  اللـساين  ومجعه بني سنيت االسـتنباط 

  .  ٣٠ جمال املؤلفات منها اجية يفت واالستن٢٩ والتراكيب العنصرية
                                                                                                                                       

 إبـداع ضوي واملادي دون البقاء والنماء الع فاعلة ومؤثرة بعد أن تعي سر حيوية وجودها املقصور حاليا على جمرد
 .حضاري رمزي ومادي يذكر

علم أو مل تبق من حماوالـا    فعلت ذلك قبلنا لكننا ليس لنا اأخرى تكون أمم إذ(حماولة نسقية معلومة  أول - 29
هلجاا من حيث فقه اللغة والنحو وآداا من أجل وضع العلـوم الـيت    يف تاريخ أمة مجع فيها علماء) آثار ووثائق

وهم ليسوا عربا كلـهم   (األوىل األجيال اليت اجتهد علماء اإلسالمية األمةعلى فهم معاين نصها املقدس هي  ساعدت
ال بد أن يكونوا قد اسـتفادوا  : أن يكون العرب قد فعلوا ذلك من عدم وطبعا ال ميكن). بل فيهم الكثري من املوايل

يسلموا رغم أن هذه العلوم   حىت وإن ملاإلسالميةولة  الدنطاق أو أصبحت يف أسلمتحضارات الشعوب اليت  من
. وبذلك تأسست األسانيد العلمية لتفسري القرآن الكرمي. التأثري قد حتققت قبل أن مير وقت كاف ليحصل مثل هذا

 إسهامابن مروان أسهم   بقرار عبد امللكاإلدارةفتعريب : يف أن للدوافع الدنيوية كذلك دورا مؤثرا وليس من شك
 الرمسية للدولة ووسيلة ارتـزاق الكتبـة وشـرط    اإلدارةلغة  بريا يف ضرورة وضع قواعد اللغة العربية اليت صارتك

احلميـد   ودور عبـد . دول الشرق منذ مؤسسة الكتبة يف احلضارة املصرية وحضارة الرافدين نفوذهم املعروف يف
 .العربية اإلداريةالكاتب ليس مما يغفل عند الكالم على أساليب الكتابة 

 املعجمية للفراهيدي ونظريتـه يف  التوليفالتركيب نظرية   يف فقه اللغة ويفجلالستنتاولعل أهم نظريتني أسستا  - 30
ختيل هلـا نظامـا دون أن    نظريته اليت أسس عليها علم النحو واليت مثل هلا مبثال داخل البيت الذي العمل و التقدير

الباب مفتوحا لتصور أنظمة أخرى قد تكون أكثـر جناعـة    د املمكن بل ترك النظام الذي ختيله هو الوحيأنيدعي 
املقصود ا أساسا ضروب  وأوىل نظريات ااز يف القرآن كان. النظريتني أدتا دورا مهما يف التفسري وكلتا. تفسريية

لتقدير هو يف جـوهره قـول   واملعلوم أن ا. حول ااز يف القرآن التقدير يف الكالم العريب كما يف كتاب أيب عبيدة
 مـا  بإضـافة اليت تكتمل  البنية السطحية اليت هي التركيب النصي للعبارة والبنية العميقة: يف الكالم بتراكب بنيتني

 املعجمية مل تكتمـل فائـدا إال   التوليفوميكن القول إن نظرية  .ينبغي تقديره ليكون الكالم نسقيا وذا داللة بينة
إنه االشتقاق الذي . ما هو أكرب  كبريا الن فوقهاالشتغالبل ينبغي أن جنعل هذا .  البن جينكرباألاالشتقاق  بنظرية

وقد شرحنا ذلك بوضـوح يف  . املفردات يف بعض حروفها وليس فيها كلها  السكاكي أعين اشتراكأستاذيقول به 
التقليدي ذو فرعني وهو ينـبين   صغراألفاالشتقاق :  ويكفي التذكري مببدأ االشتقاقات اخلمسة. الشعر املطلق كتاب

.  وذلكما مها نوعاهأخرى حروف بإضافةتغيري احلركات فقط أو  على احلفاظ على ترتيب حروف مادة املفردة مع
 باإلبقـاء املفردات إمـا   األكرب التقليدي هو بدوره ذو فرعني وهو ينبين على تغيري ترتيب حروف مادة واالشتقاق

 هو نسق الصرف اخلـاص بنظـام   األصلواالشتقاق . هو نوعاه دها أو اثنني منها وذلكماعليها كلها أو حبذفها أح
  حـروف األساسـي ومركزه .  بعضها إىل بعض ويتحكم يف االشتقاق عامةاألصواتحتول  اللغة نسقه الذي حيدد

ت األداة املادية لتحديد املعاين اخلمسة صار فهي ذه. واملقصود باكتمال النظرية هو حتدد وظيفتها يف الداللة. العلة
وطبعـا ميكـن   . الدال اللغة يف علوم اللسان العريب أعين داللة الدال املفرد ال داللة مؤلف جماالت الداللة مبعىن فقه
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 الصرفية وبيـان القـوانني العامـة    األنظمةمجيع   عامة من خالل دراسةاأللسنتصور ما فوق ذلك بتصور صرف 

تعـم   صلة واملمكنة عقال فتكون النظرية عندئذ من جنس نظرية الفراهيدي لكنـها احلا  الصرفيةاألنظمةالنتخاب 
لكين أتصوره ممكنا عقال . ممكن فعال ولست أدري هل هذا. اللسان من حيث هو لسان عامة وال ختص لسانا بعينه

الكلـي ينبغـي أن   فالتأليف الصريف . وهنا نعود إىل الفراهيدي مرة أخرى .إذا وصلناه بنظريات الشعر واملوسيقى
. أنظمة البحور الشعرية العربية وهو ذا قد حدد. األصواتتأليفا للممكن من أنظمة احلركات ال من أنظمة  يكون

 أو أنظمة التناسق املوسيقي للصوت القابل لالستعمال وسـيطا  اإلنساين  حندد أنظمة الصرفأنوأنا أزعم أنه ميكن 
لكن الرافعة هنا ليـست   .سا على الصرف الكلي ميكن تصور النحو الكليوقيا. اللسان من حيث هو لسان داال يف

بل الرافعة ينبغي أن تكون ) قوانني التزاحم والتناغم الصويت( املوسيقى والزمان أو توايل احلركات يف النطق والسمع
ا يصدر عنا كـالم أو  فعندم .)قوانني التزاحم والتزاوج الشكلي(أو تساوق الصور يف الرسم والرؤية  الرسم واملكان

التناغم الصويت هو الشرط يف جناح التواصل ألننا ال نـسمع   ذلك أن.  نتلقى كالما نكون مغنني ورامسني بالضرورة
املتخـاطبني متعلـق    نستنتجها بسرعة الربق من بعض ما مسعنا بدليل أن كل سوء تفاهم بـني   بلاألصواتكل 

  فننطق صوتا بدل صوت أو نسمع صوتا بدل صوتلألصوات ء السمعبالوسيط يعود إما إىل سوء النطق أو إىل سو
بدليل عودة نفس  األشكال اليت نراها بل نستنتج كل ما نراه مجلة من البعض الذي نراه فعال كما أننا ال نرى كل. 

ـ ويتأكـد . بدل معىن أو نرى معىن بدل معىن الظاهرة إىل سوء الرسم أو سوء الرؤية للمعاين فنرسم معىن ك يف  ذل
يكون قدر الزمان  أنالقراءة يصبح املرء ال حيتاج لرؤية كل احلروف بل هو يقرأ بسرعة تنفي  فبمجرد تعلم: القراءة

 املطبعية علته أنه ال يقرأ كل املكتوب حقا على أخطاءه ولعل عدم رؤية الكاتب. املقطوع كافيا لرؤية كل احلروف
ويف احلقيقة . فعال اآلخر مستنتج يف عملية القراءة املراجعة وليس مرئيا الن البعض األخطاءيرى  الورقة بل بعضه فال

 اليت يدور حوهلا الكالم فنراها األشياءنشعر وكأننا بني  فنحن عند التخاطب ال نسمع األصوات وال نرى املعاين بل
تعليمات ال تستطيع  وما يأيت من الكالم وكأنه تعليمات توجهنا يف هذه احلركة عند الفهم أ ونتحرك ضمنها حبسب

وهذا هـو النـوع   . التناغم الصويت أو خللل يف التناغم الشكلي توجيهنا لعدم حصول الفهم أو التفهيم إما خللل يف
تأليف التفاسري مع معاين  التفسري الذي أشار إليه ابن خلدون يف كالمه على كيفية تعامل أهل الصدر قبل  مناألول
نصا يفسر أو يؤول كنص بل حدثا قوليا معانيه متعينه يف احلـدث   مباشرة فال يروافهم كانوا يعيشوا :  القرآن

هذا التعايل من النص إىل  وكل عمل أديب يف عصره يكون مؤثرا مبقدار حتقيقه.  يترتل عليه وفيه القول الفعلي الذي
د فانتقل مـن موقـف املتـذوق    النص إال إذا وقف موقف الناق املنصوص فريى القارئ ما وراء النص وال ينتبه إىل

اليوم هـو مـن جـنس     وأغلب قسط من تأثري القرآن.  املباشرلألثرالتذوق وراء جمرد االستسالم  بالعيش إىل حملل
ـ مبعناه املوجب أعين موقف احمللـل   التذوق املباشر النعدام القادرين على املوقف النقدي  التـأثري الـشكلية   للعل

وهلذا . اليت يتحقق يف املقدس ن األوىل إىل الثانية ومن الثانية إىل األوىل والعلل الشاملةالتفاعلية م واملضمونية والعلل
تكون ضرورية لتنشيط التذوق املباشر الغين عنها إذا كان معايـشو    علمية خالصة عندما ال-١:  املوقف وظيفتان

القرآن حىت عند العرب فضال عنه  سبة إىلوهو ما بات منعدما بالن(  للنص األدبيةمنتسبني إىل جمال املؤثرات  النص
 -٢.  علل التأثري ال يستهدف تقوية التأثري بل فقط بل الفهم لذاته عندئذ يكون طلب فهم). عند املسلمني اآلخرين

 وهو جمرد قيـاس  -كأنك: حاليا  كما هي حال املسلمنياألمرالوظيفة الثانية فهي تصبح ضرورية عندما يكون  أما
 بنقـد  األدبيـة تريد أن تنشط الذائقة -للوظائف وال لطبيعية الوظائف  املؤدينيلألمرينالوظيفة وليس لكيفية حتقيق 
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ثورة الـشافعي   :  املدخل الثاين غاية تطور الدراسات الفقهية وأصوهلا       - ٢
  .٣١ مجعا بني السنتني القائلة بالنص والقائلة بالرأي

ثـورة  :   وأصـوهلا األدبيـة غاية تطور الدراسـات     : املدخل الثالث  - ٣
 ٣٢  العربيةاألدبية يف السنن األديبالنقد  :  مجعا بني السنتنيالقرطاجين

                                                                                                                                       
وهو طبعا ال ميكـن أن  . يؤديها وعندئذ ال يكون املطلوب هو العلم لذاته بل للوظيفة اليت. لألمة اإلبداعية األعمال

وإذن فبوسـعنا  . لنظري اخلالص ملا يكون مطلوبا لذاتهيقتضيه دوره ا يؤديها حقا وبصورة ناجعة إال إذا توفر فيه ما
 ولكـن  إمكانـه   من جنس نظام التوليف الصريف الذي افترضنااأللسنتوليف حنوي كلي يشمل كل  تصور نظام

وحنن نـبين نظريـة   . قوانني تناغم األصوات يف الزمان باالستناد إىل قوانني تالؤم الصور يف املكان ال باالستناد إىل
ومن دون هذا الـسر ال   . القرآن الكرميإعجازاالشرئباب إىل هذين النظامني اللذين نعتربمها سر  ملطلق علىالشعر ا

ال بد إذن أن يكون وراء :  قوم بعينه ال بلسان البشرية كلها ميكن أن يكون القرآن كتاب الدين اخلامت إذ هو بلسان
 لإلنسومن غري البشر إذ هو  لسان كل املخاطبني به من البشراملعني ويف ثناياه لسان البشرية كلها بل و لسان القوم

فقـد يكـون   .  ليس كافيا لنفيهمابإطالقعدم اكتشافهما  لكن عدم اكتشاف هذين النظامني بعد وحىت.  واجلن
أنه ال ميكـن   بل أكثر من ذلك فنحن نعتقد. بالغيب ومن فاالعتقاد فيهما من االعتقاد فيه علمهما املعني من العلم

اللسان الكوين سواء اتقدنا يف وجوده نظريه يف القرآن   البشري أن حيصل يف أي جمال إذا مل نفترض مثل هذالإلبداع
احملفوظ الذي ال ميكـن أن    مبا يقرب منهما يف نظرية اللوحاألمريناحلقيقة فإن القرآن يعني هذين  ويف. أو مل نعتقد

دون موجود بل ال بد أن يكون بلغة تتـساوى فيهـا كـل     وجوديكون مكتوبا بلغة قوم دون قوم أو حىت بلغة م
الكائنات حىت وإن  جهزت بأدوات قراءا اخلاصة ا كما يف مفهوم التسبيح الذي يعم كل الكائنات اليت تكون قد
لروحـي  نظام املدلوالت املطلقة اليت يعد الوجود املادي وا إا نظام دوال علم اهللا الذي هو: كنا ال نفقه تسبيحهم

الكيمياء وحنو املـدلول مـن    ويف هذه احلالة يكون صرف الدال من جنس قوانني.  تأويالا الالمتناهية تأويلني من
 ءالكيميـا بينهما من جنس الرياضيات الكلية اليت تتعاىل علـى   جنس قوانني الفيزياء ويكون النظام الكوين اجلامع

إمنا هي للتقريب فحسب إذ  لكن كل هذه املعاين.  ر الفيزياء يف الكيمياء يف الفيزياء وأثءالكيمياأثر   وعلىوالفيزياء
  يفاألمرينالرسالة تتضمن  . القوانني هي نسبة الالمتناهي إىل املتناهي إن النسبة بني أنظمة لغة اللوح احملفوظ وهذه
  .املنطقيعمقه  فهي أوال عاجلت املوضوع اللساين يف. أقصى ما كان ميكن حتقيقه يف ذلك الوقت

نظرية تربز مبالءاا وخالءاا ما ينبغي حتقيقـه جلعـل    للداللة وعاجلت منت النص القرآين والسين لتحديد بنية - 31
قصود الكالم :  واملقاصدي ومن مث فالرسالة تفترض املقاصد مبعنييها القصودي. لالستمداد من النصني التشريع قابال

 غاية هذا التوجه يف مقالنا حـول أسـس   األصوليةاملقاصد  لك اعتربنا نظريةلذ.  للتفسري ومقاصد الشرع للتشريع
 .  الفقهأصول

  .وميثله أفضل متثيل كتاب العمدة البن رشيق - 32
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 الـشعري  لألثـر مستندا إىل شرح ابن سينا  ٣٣  الفلسفي األديبوالنقد  
  .على النفس

ثـورة ابـن   :  تطور الدراسات السنية والتارخييـة  املدخل الرابع غاية - ٤
) ملخرب األمانة (٣٤ املستندة إىل النقد اخلارجي خلدون مجعا بني السنتني

  ) .اخلرب وتطابقه مع الظاهرات لنسقية (٣٥ والداخلي
وفيهـا  :  غاية تطور الدراسات القرآنية وأصـوهلا  : اخلامس املدخل - ٥

 البناء إما من منطلق إلعادةمضمونية ونقدية  و ثورات مضاعفة شكلية
                                                

الفالسـفة املـسلمني    شروح ثالثة من كبار فالسفتنا علقوا على كتاب أرسطو يف الشعر فضال عن بقية ومتثله - 33
 األداةاآللة من الدراسات اليت ميكن اعتبارها تابعة ألجـزاء   لك العصر تابعا ملصنفالذين عاجلوا مثلهم ما كان يف ذ

كان شرح ابن سينا  وإذا. وهذه الشروح الثالثة هي للفارايب وابن سينا وابن رشد.  اخلطابة خاصة الثمانية قصدت
ضحة إىل أن أفضل أعمال رمزية العريب فضال عن إشارته الوا أكثرها عمقا فإن شرح ابن رشد أكثرها متثيال بالشعر

 الدرامي واألسلوب  ال توجد إال يف النصوص الدينية املقدسة مشريا إىل القصص القرآيناألرسطي متاثل مفهوم الشعر
احلظ مل يستثمر هذه الفكرة العميقة اليت ماتت بعد هـذه   لكنه لسوء. فيها فضال عن ضروب التعبري الرمزي والفين

دالة على احلط  ولعل السبب سطوة الفقهاء الذين يتصورون املقارنة بني القرآن واألدب. ذكرا اإلشارة فلم أجد هلا
من دون املماثلة الوظيفية .  الدينية واملتعاليةاألمورمن  لو صح مثل هذا الكالم المتنع أن نفهم شيئا: من شأن القرآن
 فضال عن فهم القرآن و اإلهليات ا يستحيل الكالم يفباملطابقة الوجودية بني احلدود اليت تقارن وظائفه اليت ال تقول

القيـاس   فإذا حرمنا.  املوجه من املتعايل إلينا إال بقياسه مبا نعلمإدراكنستطيع  فكل معانيه متعالية لكننا ال. تفسريه
د منـها تبليـغ   معانيها بات القرآن رسالة ال يقص التفسريي ملعاين الرسالة على ما ميكن أن يكون أعيانا تترتل عليها

واغتصابا   بالتشريعاشتداداورغم رفضنا القاطع للقياس الفقهي لكونه . منها شيئا مضمون بل جمرد أصوات ال نفقه
القياس الرمزي يف علوم الرمز والتـاريخ ومنـهما    لسلطة فإننا ال ميكن ننفي القياس الوجودي يف علوم الكون وال

الفهـم   فالقرآن من مدخل مرسله ال يفهم بـأدوات : من مدخل املرسلاملرسل إليه ال  النصوص املقدسة من مدخل
 بلـسان معـني   ألنـه املرسل إليه ال يفهم إال ا  لكنه من مدخل.  ألنه ليس عمال أدبيا بل هو معجزة إهليةاألدبية

الكـرمي   ن احلقيقي هو يف متكني القـرآ واإلعجاز. األساليب بعلم ذلك اللسان وتلك  وبأساليب معينة ال تفهم إال
بني الوجهني التناسبات اليت هي معني التأثري الروحي  املرسل إليه من االشرئباب إىل معانيه املتعالية بالتناسبات اخلفية

  .للقرآن الكرمي
وهو ما حياول ابن خلدون تأسيسه علميا رغم كون غريه قد سبقه يف              وهو املنهج الذي كان غالبا على احملدثني       - 34

 . فيهم احملدثني وخاصة الشيخ ابن قيم اجلوزيةالتفطن إليه مبن

املكاين والزماين تنقسم إىل   الوريثة قبل املسلمني واليت كانت ما تزال حية يف حيز نزول القرآناألربع التجارب - 35
   .طبيعي واثنتني سندمها مرتل اثنتني سندمها
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ابـن  (من منطلق الـشريعة والتـاريخ    أو) ابن تيمية(العقيدة والنص 
 ) .خلدون
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II -  اإلسالميةنشوئية مناهج فهم النصوص يف احلضارة العربية  

  
 من التطورات املنهجية" احلصيلة-النسق"

  ور جيمع بني ما حصل يف تاريخ الفكر الوسيط وتاريخ الفكر احلديثظمبن
  
  

لن نقتصر على حتليل التكوينية التارخيية للتفسري بل سنعمق  خبالف الفصل السابق
طبيعة أدوات حتليل الشكل اليت استعملت لفهم الـنص القـرآين    الج لنحددالع

 حتليل املضمون اليت استعملت لتأويل معانيه يف وأدواتوالعميق  ببعديها السطحي
ويهدف هذا الفصل يف الغايـة إىل  . النظريات الفلسفية والتجارب الصوفية ضوء
 الج مآثر ثقافة الكتـاب كمـا  التماثل الوظيفي بني املناهج املستعملة يف ع بيان

عرفتها   اليت يقر نصها بأا مثرة التجارب األربع اليتاإلسالميةتلخصت يف الثقافة 
التجـربتني   حضارة ملتقى القارات الثالث الغالبة يف التاريخ احلـايل ووريـث  

 األربعـة القدمي بأبعـاده   الرئيسيتني املتقدمتني عليها واللتني حددتا معامل التاريخ
 األبيضباحلوض الشرقي من   وأوروبا أو اهلالل احمليطايوإفريقآسيا :  ٣٦ ككذل

ثقله اجلغرايف إىل أن صـارت   املتوسط والذي ميكن اعتبار اجلزيرة العربية مركز
  . اإلسالممركز ثقله التارخيي مبجيء 

                                                
وتلك هي الوضعية اليت وجـدها املـسلمون    .ة واملسيحيةواألوليان مها اليونانية والالتينية والثانيتان مها اليهودي - 36

فروع جدولني قدميني مها حمصلة التجربة اليت حتققـت يف ملتقـى القـارات     لكن هذا الرابوع ليس هو إال.  قبلهم
 املرتلة مع عقيدة تقدمي العمـل و  فمنهما تفرعت السنتان الكتابية.  يف صيغة النيل ويف صيغة ما بني النهرين الثالث

يبني  والقرآن بقصصه. الطبيعية مع عقيدة تقدمي العلم والعقل على العمل والوحي الوحي على النظر والعقل والكتابية
وذلك هو موضوع التجربة العربيـة  . واهليمنة أنه حياول غربلة كل هذه السنن ليستنبط منها ما كلي مبعيار التصديق

 ف والفهم كلها اجنازات ثورية حصلت يف هذه الرقعـة وخاصـة يف  والقراءة والتألي  فاكتشاف الكتابة.اإلسالمية 
   العربية احلاليةاألرض



 ٣٨

 اإلسالمية احلضارةاللذين عرفتهما هذه احلضارات وواصلتهما  فالتفسري والتأويل
اللغـة  (النصوص وفهمها باستعمال األداتني الشكليتني بعمقيهمـا   ن قراءةمها ف

 واألداتـني )  ونظام القص مث علم التـاريخ واألثراملنطقي مث علم املنطق  والنظام
  الـشريعة وأصـول  الفلـسفية  واإلهلياتأصول العقيدة ( بعمقيهما املضمونتني

كـان بفـضل هـاتني    بل إن اكتشاف هذه األدوات   :  )والتصوفيات الفلسفية   
 املضاعفتني بنظائرها العكسية كتابة النصوص وقراءا وتأليف النصوص الغايتني
 وميكن تصنيفه برده إىل صنفني حدين وصنفني مؤلفني من تفاعلهما.  ٣٧ وفهمها

  : يف اجتاهيه وصنف جامع ميكن اعتبارها مجيعا فروعا عنه
  

                                                
بل إن التفسري والتأويل احلقيقيني مها السبيل اليت أوصلت إىل  االكتشافات حتدد آليات التفسري والتأويل وهذه  - 37

وقد بينا ذلك كلـه يف  . نفس الوقت ا يفاالكتشافات اليت هي حقيقة التفسري والتأويل مبعنامها العميق وأدوام هذه
 يكفي أن نشري إىل أن التأويل املنهجي السليم ال يكون. التوضيح فليعد إليه كتاب الشعر املطلق فمن أراد مزيدا من

فيها التحديدات العاديـة للـدوال    يف أفضل حاالته إال عندما نتخيل وكأننا نقرأ النص يف اللحظة اليت مل تكتشف
نتصوره املوازيات املعلومة يف جمال آخر لنفرضها على ما نتـصوره   فنتخلص من التأويل الذي يطلب ماواملدلوالت 

اكتشافا حلقيقة النص بل هو  ذلك أن مثل هذا الطلب حيول دون التأويل وحقيقته فال يكون. اهولة فيه املوازيات
 اخترع الكتابة والنحو أو ما بعد اللغة الذي هـو  أما من. ذاتية له يصبح صبا حلقيقة فيه وكأنه وعاء خاو من حقيقة

أي علم أو عمل آخر فإنـه    الذي وصفه الفارايب يف كتاب احلروف مرحلة أوىل قبلبالترتيبعلوم اللغة  جوهر كل
 أنمبا بدا له فيها من نظام مدلوالت غري مسبوقة يف نظام ميكـن   قد ختيل النظام املستنطق للمواد اليت صريها دواال

دواهلا وال مـدلوالا   وطبعا فذلك كان ال بد أن حيصل بعملية تأويل معرفية وعلمية ليست. املواد ض على تلكيفر
التأويل احلقيقي هو التأويل الذي يعود باملادة . للمجهول  استكشافيا وكشفيا فاكتشافاتأصيالفكان :  حمددة مسبقا
حلصول ما حيـصل أن   در املستطاع إذ من دون ذلك ال ميكنوأدوات تأويلها إىل هذه الوضعية البكر ق اليت يؤوهلا

وذلك هو الـرين  . عمى حصر الرؤية يف املعتاد يكون يف صلة مباشرة مع وجدان واجده فيصيب البصرية شيء من
الـيت   الضمائر وال تغوص إىل السرائر وعالمتها فقدان السؤال احلائر يف احلضارات الذي يعمي البصائر فال تنفذ إىل

اللهم علمه تأويل :  الصبية قائالألحد ذلك ما يقصده الرسول عندما دعا.  ت فتدفن نفسها يف متردمات الغوابرمتو
 وامللكة احملققة لذلك هي احلكم. وذلكما مها معنيا احلديث يف العربية. حدث احلديث سواء كان حدثا أو خربا عن

السالم إال يف ما يتعلـق بالغيـب    ف عليهسهم صفات يوتلك هي أ: الذي قرنه القرآن بالكتاب واشترطه يف النبوة
 .حـــصوله أمامـــه يف آخـــر الـــسورة الـــذي مل يؤولـــه إىل أن تـــأول بذاتـــه ملـــا مت

  



 ٣٩

   : الصنفان احلدان
  

 شرح النصوص بصرف النظر عن الـذات  للنصوص أو التأويل اللساين - ١
 Philologische : بفقـه اللغـة   ولنسمه التفـسري .  املعربة به

Auslegung   التارخيية مبعنيني وطبعا ففقه اللغة يتضمن املعلومات 
 اإلفـادة تـارخيي   املعلومات التارخيية حول اللغة نفسها إذ هي نظام: 

وهذا النـوع    .يد دالالاواملعلومات التارخيية حول جمال تداوهلا لتحد
عنـد    يف املعىن املقصود عند العرباألديب لإلبداعمن املمارسة مالزم 

الكالم عن الشعر ديوان العرب مبعىن سجل تارخيهم وكل خـصائص           
  .  ونقدهاألدب من تذوق األهموهو اجلزء   .ثقافتهم

ولنسمه بفينومينولوجيـا وجـود   .  لصاحب العبارة التأويل الوجودي - ٢
 Phenomenology der :هيـدجر  ات املعربة أو مبصطلحالذ

Existenz des Daseins .  التـاريخ   يتضمن هذا التأويـل  و
 الشخصي والتاريخ اجلمعي بوصفهما جمال متظهر الدازاين املعربة عن

وهذا النوع مـالزم لرمـز      .  كل ما وعته الذات من جتارا يف احلياة       
 لإلبداع التمخضات اليت جيعلها  مث يصبح مالزما للذواألصل البطل يف

املدركني لتجارم الذاتية فيكون تابعا للصنف السابق من  الرمزي أكثر
املبدع بصاحبه أو من خالل البطل بأعماله كمـا   خالل عالقة النص

 .  أديب يتحول إىل أساطريإبداع تظهر يف ما يدور حوهلا من
  
  
  
  



 ٤٠

   :صنفا التفاعل بني الصنفني احلدين
  
حيث تقرأ العالقـة بـني    ٣٨ عليه اسم التأويل الربويب ولنطلق:  ٢ يف ١ أثر -٣

النــصوص  النظــري والعملــي يف ضــوء اإلنــسان وجــود اهللا ووجــود
Theologische Hermeneutik   حماولة لالرتفـاع بـاألمرين    وهو
فـرديتني  ” ذات-ذات“عالقـة   السابقني إىل عالقة جمردة بني ذاتني متراسلتني

  .  يف ممارسات اجلماعة ويف العاملينتشر وجودمها
عليه اسم التأويل الصويف حيث يقرأ الـنص يف ضـوء     ولنطلق١ يف ٢أثر  -٤

 . Mystische Hermeneutik : ووجود اهللا اإلنسانالعالقة بني وجود 
بسلبها أي جبعل عالقة الذاتني خصوصية خارج  وهو نفس احملاولة السابقة ولكن

مـن   Das Unsagbares تتعلق مبا ال ينقـال  هيلذلك ف.  اجلماعة والعامل
 Unaussprechliche بـالكالم  التجارب غري القابلـة للتعـبري عنـها   

Erlebnisse.   
  

  : الصنف األصلي وهو أصلي مبعنيني
  

                                                
املنحـول  " ثيولوجيا أرسطو"كما يف الترمجة العربية لكتاب " علم كالم"ل مبعىن ثيولوجي جتنبا" ربويب"استعمل  - 38
أصول العقيدة الذي احنط فصار   الكالم ملا سبق فبينا من فساد أصاب علمفهذا أفضل من علم". يف الربوبية قول"ب

وهو نكري كثريا مـا  . عند من أدرك ما يترتب على هذا االحنطاط كالما وتلك هي علة النكري على أصحاب الكالم
العقيـدة إىل  علم أصول  مبعارضة العقل يف حني أن املعىن احلقيقي هو الدفاع عن العقل برفض حتويل يتهم أصحابه

الكرمي املتعلقة بأهم موضوعات الفكر النظـري الـديين    دعاية مذهبية لتأويالت حتكمية تفرض على معاين القرآن
صغنا فلسفيا حماولته   الثالثة أفضل من حدده بدون قصد منه هو ابن حزم إذااألدياناملناظري بني  اختالف والفلسفي

   .الدينيةتصنيف السنن 



 ٤١

إليه يف الغاية وكل صنف حتضر فيه بقية األصناف  فكل واحد منها يرد - ٦
لكـن  .  خلفيتهاعليها نتوء الصورة على   حضور اخللفية فينتأاألخرى

 حبـسب  األساليبيف تاريخ  هذا الصنف اخلامس متردد تعينه الفعلي
متردد بني أسلوبني حيددان  فهو.   احلد الثاينإىلميله إىل احلد األول أو 

بعدا لكل واحد منـها   طبيعة القطبني الرابطني بني هذه املستويات ما
لدازاين والتأويـل  ا وأصال جامعا أي ما بعدا لفقه اللغة وفينومينولوجيا

تضمنهما بذرا  الكالمي والتأويل الصويف ومها أصلها مجيعا من حيث
  : فتكون كلها فروعا هلما

  
 املطلق وهو الوجه األول مما مسيناه بالشعر املطلق         األديب اإلبداعقطب   - ١

  . ١ إىل ٤صعودا من 
 الفلسفي املطلق وهو الوجه الثاين مما مسينـاه بالـشعر           اإلبداعوقطب   - ٢

 .٤  إىل ١طلق نزوال من امل
  

تلتقي فيه كل هذه العناصر هو النص املقدس عنـد كـل    إبداعيوأفضل جنس 
.  النصوص املقدسة اليت هي غاية الشعر املطلق بوجهيـه  اجلماعات البشرية ذات
 لذلك فهو أدبيا ترمجة ذاتية ربوبية يف وجهه.  بني القطبني ففيه يتعادل التجاذب

وهو فلسفيا حتليلية دازاين ربوبيـة وجهـه    . Autobiographie :  األول
 الغالب علـى  األسلوبلذلك كان   . Analytik des Daseins :الثاين

 الـدازاين مـن   وحتلـيالت كل أساليب الترمجة الذاتيـة   القرآن الكرمي متضمنا
   :منظورين

  
  



 ٤٢

الذاتية الربوبية وحتليل دازاينه من خالل عالقته بـدازاين   ففيه الترمجة - ١
تفهم مقومات العقيدة يف أصول العقيدة اليت تـدنت   وما:  ساناإلن

  و يف أصول النظر الذي تدىن إىل ميتافيزيقـا   )القرآن املدين(إىل كالم 
  . ) القرآن املكي( 

الذاتية الرسولية وحتليل دازاينه من خالل عالقته بـدازاين   وفيه الترمجة - ٢
شريعة اليت تـدنت إىل  مقومات الشريعة يف أصول ال وما تفهم:  اهللا

 العمل الـذي تـدىن إىل تـصوف    أصول ويف) احلديث العادي(فقه 
 ) .احلديث القدسي(

 
النظري الذي يساعد على حتليل تطورات الفكـر الـديين يف    ويبني هذا النموذج

مرتال كان أو غري مرتل ببعدي هـذا الفكـر النظـري     كل حضارات الكتاب
أن هذه السنن عاجلـت نفـس   ) الصويف-يالفقه( والعملي) الفلسفي-الكالمي(

فأما الظـاهرات  .  ٣٩  اختالف املناظري الظاهرات وخضعت لنفس املؤثرات رغم
  : اليت عاجلتها فهي

                                                
عامة من غـري   فقابل بني مثبيت احلقيقة ونفاا.  من دون تنويه ملعيار القسمةاألفالطونية ل القسمةفهو قد استعم - 39

املثبتني بني القائلني بكفاية العقل أو نفاة النبوة والقـائلني   مث ميز ضمن.  )العقل أو النقل( الوصول إليها ألداةحتديد 
مث بـني  . والقائلني خبـصوصهم  ميز بني القائلني بعموم املرسل إليهممث يف مثبيت النبوة . أو مثبيت النبوة بعدم كفايته

بعموم الرسل على مجيع الشعوب وخبصوص الرسل الـذين ينبغـي أن    القائلني بعموم املرسل إليهم ميز بني القائلني
فيكون . الرسل وهذه أسخف حجة استعملها باسكال يف رسائله الرعوية ضد نبوة خامت. املختار يكونوا من الشعب

 الثـوريني  اإلسـالم قد اكتشف مبـدأي   فهو. ابن حزم بذلك قد ضرب عصفورين حبجر واحد من حيث ال يعلم
 أو  طبيعيةاألديان يتطابق فيه التارخيي والتصوري سواء كانت ترتيباوترتيبها   التارخييةاألديانواستعملهما لتصنيف 

احتاد الصورة واملادة يف قعل العقـل  ( احلقيقة فرقانا  إدراكوحدة اال املقسوم أو احلقيقة ومعيار التقسيم أو : مرتلة
وتلك هي ). الفرقان احتاد وحدة املادة والصورة يف فعل الوحي ومنه مث تضمنه( ووجدانا )  ومن مث تضمنه الوجدان
 اإلهليـات فضم ) السفسطة(يؤمن باحلقيقة ومن ينفيها   فالقسمة األوىل ميزت بني من- ١: علة اخلتم نايف الوساطة

بـني املـسيحية     والقسمة األخرية ميز-٢.  الطبيعيةاألديانالدينية و أدخل يف تصنيفه من مث  اإلهلياتالفلسفية إىل 
 فريى أن اهللا قـد  اإلسالمأما . عنه خبصوص الرسل  تشترك معه بعموم املرسل إليهم وختتلفاألوىل بكون واإلسالم

  هو كـل اإلسالميرسل الرسول اخلامت للجميع علما وأن املرسل إليه حسب قبل أن  أرسل لكل أمة رسوال بلساا



 ٤٣

  . ظاهرة الكتاب عامة مقدسا كان أو غري مقدس - ١
 . وظاهرة التاريخ عامة مقدسا كان أو غري مقدس - ٢
لتـاريخ بـاملعنيني   وأثر األول يف الثاين مبعىن فعل ما بعد التـاريخ يف ا         - ٣

  .املقدس وغريه
 مبعىن فعل التاريخ يف ما بعـد التـاريخ بـاملعنيني        األولوأثر الثاين يف     - ٤

 . املقدس وغريه
 العـيش   ألمنـاط ووحدة الكل يف التقليد التفسريي مضمونا املـالزم          - ٥

  .تلـك هـي الظـاهرات املعاجلـة    .  اجلمعي يف حضارات الكتاب
  :وأما املؤثرات يف العالج فهي

  
  
  

                                                                                                                                       
 واملسيحية من جهة واليهودية اإلسالم  ويف القسمة قبل الثالثة ميز ابن حزم بني-٣. الكائنات وليس البشر وحدهم

املـرتل   الطبيعي والدين ويف القسمة الثانية ميز بني الدين -٤. مرسال إليه ورسوال من جهة ثانية لكوا تنفي العموم
: اإلسـالم  توصل إليها باستعمال مبدأي ثورة   اليتاألقساموتلك هي . مقابلة بني كفاية العقل واحلاجة إىل الوحي

و ) احلقيقة (الطبيعي والدين املرتل ويرمز إليها اال املقسوم يف كل مراحل القسمة  الفطرة اليت جتمع بني الدين-١
مل خيتر مجاعة ليصطفيها من دون بقية البشر بانتخاب )اهللا(م املرسل إليه والرسول ألن املرسل     كلية الوحي اليت تع   -٢

فيكـون   . بل هو يعامل البشر مبفهوم عموم االستخالف وذلك هو مبدأ منظور التقـسيم  الرسل منها دون سواها
 يقول باحلقيقة -١: فهو. األربعة حل خالل املرا  قابال للتحديد مبعايري القسمة يف وجهها املوجباإلسالمياملنظور 

 مجيعأي   وهو يقول بعموم الرسالة للمخاطبني بشرا كانوا أو غري بشر-٣العقل والنقل   وهو ال يقابل بني-٢عامة 
وال يقصد باللسان النطق البشري بـل  ( بلساا   هلا أنبياءأرسلت وهو أخريا يرى أن كل اجلماعات -٤املخلوقات 

الدين   لذلك فهو الدين اخلامت لكونه-٥...) اخلمفهوم منطق الطري أو منطق النحل  اجلزء كما يفهو تسمية الكل ب
والغريب أن  . األنبياء إرسالإىل ختم عهد  الفاتح أي ثبوت احلقيقة للعقل البشري املغين عن الوسطاء ومن املوصل

احلداثة اللتني  عانيون منهم ممثلني بالذرائعية وما بعدفالطب:  القسمة يف وجهها السالب حماربيه احلاليني يتصفون مبعايري
) احلقيقة هي الفرضيات الناجعة أو بلغة نيتشه الكذب املفيـد   :سوفسطائية حمدثة( تنفيان احلقيقة وكلتامها طبعانية 

ختـار  خاص بالـشعب امل  واملسيحية املتصهينة تنفيان عموم الوحي رسوال ومرسال إليه ومن مث فاملرسل والصهيونية
 .دون سواه



 ٤٤

  .  ٤٠  الذي هو جمال التأويل بالقصد األولاألديبالتراث اللساين  - ١
  .٤١ والتراث املنطقي الفلسفي الذي هو جمال التحليل بالقصد األول - ٢
الثاين أو أثر أساليب التعبري يف الكشف عن احلقيقة بالطرق  أثر األول يف - ٣

طلـق  من التحليـل مـن     بني التأويل واألولاللقاء الصدامي  : التأويلية
  .٤٢ التأويل

 أو أثر الكشف عن احلقيقة يف أساليب التعبري بالطرق األول وأثر الثاين يف - ٤
التأويـل مـن منطلـق     اللقاء الصدامي الثاين بني التحليل و : التحليلية
  .٤٣ التحليل

 الـتفكري اجلمعـي يف      ألمناطووحدة الكل يف التقليد التفسريي املالزم        - ٥
 . لصدامنيحضارات الكتاب واملتضمن لكال ا

  
النظري الذي يساعد يف حتديد املوضـوعات واملنـاهج إىل    وحيتاج هذا النموذج

التحوالت اليت حصلت يف التاريخ الفعلـي ومطابقتـها    حتليل دقيق لنفهم منطق
فالظاهرات اليت عاجلتـها احلـضارة   . باملوضوعات ولنبدأ.  للمقياس التصوري

الكتاب والتاريخ وأثـر الكتـاب يف   أسلفنا ظاهرات   هي كمااإلسالميةالعربية 
متأثرة بوعي غائم بفلسفة القرآن التارخييـة مـع تـأثر     كتابة التاريخ( التاريخ 

                                                
فيصبح التقابل مـع املـؤثر    . من مدخل األدب لكن بغلبة علوم اللسان اليت هي من جمال التحليل إىل حد كبري               - 40

 .الثاين نسبيا

 األولفيصبح التقابل مع املؤثر . من مدخل املنطق بغلبة ما بعد الطبيعيات اليت هي من جمال التأويل إىل حد كبري               - 41
 .نسبيا

بعض كبار الفالسـفة إىل   د برز من مدخل الكتابة قبل مدخل القراءة يف األساليب الفلسفية عندما مالق وهو - 42
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 .كتاب النيبوكل املتأثرين بأساليبه يف الكتابة كما عند صاحب  من نيتشه

النظري العكسي لألمر الذي أشـرنا    وهواألمراحملاوالت يف الكتابة الفلسفية يف القول الربويب يعترضها هذا  كل - 43
 .إليه يف أساليب الكتابة الفلسفية الرمزية



 ٤٥

 )من قصص وبالقصص الشعيب املنسوج حـول الفتوحـات    ملا فيهباإلسرائيليات
 )أحداث التاريخ املعلومة يف التفسري بأسباب الـرتول (  وأثر التاريخ يف الكتاب٤٤
 اإلسالمية للثقافة العربية األساسيةالعلوم الدينية والوجوه  وحدة(ل ووحدة الك ٤٥

وأمـا  .  يف التقليد التفسريي مضمونيا ويف أمناط العـيش ) تارخيها بكل أحداث
 والتراث املنطقي الفلسفي وأثـر  األديبكما أسلفنا التراث اللساين  املؤثرات فهي

 كل يف التقليد التفـسريي وأمنـاط   ووحدة الاألولالثاين وأثر الثاين يف  األول يف
  . التفكري شكال

 عامة ومنذ القرن التاسع عشر خاصة نقـدا  اإلصالحبعد  وكل ما عمله الغرب
متييزا بني الصحيح واملنتحل وسعيا لفهمها كان قد مت  للنصوص لتحقيقها العلمي

نـص  اية القرن األول للهجرة السابع للميالد بالنـسبة إىل   ما جيانسه عندنا يف
 وحـددت  ٤٦ عندما مت مجع نسخه فوحد نصه ونوقشت قراءاتـه  القرآن الكرمي
وحصل نفس العلم يف اية القرن الثالث للهجرة القرن .  ٤٧ ونطقه شروط رمسه

 للميالد بالنسبة إىل احلديث عندما صنفت الصحاح ومت االستدراك عليهـا  التاسع
  من كان له ومن كان عليه احلايلاإلسالمياملسيطرين على الفكر الديين  لكن. 

  طبيعة هذا العمل العلمي الذي مل ينكره أحد من املـذاهب الدينيـة  يتجاهلون
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 ٤٦

 بل إا مجيعا شاركت يف هذا اجلهد العلمـي ،  عندئذ خبالف متخلفي عصرنا
 واعتربته مصدر حججها يف اجلدل الدائر بينها فيوقعـون الدراسـات الدينيـة   

  :  يف خطأين قاتلنياإلسالمية
  

التحديث اجلاهل إذ يزعمون أم يف قطيعة مطلقة مع كـل    سببه متزعمياألول
 سيستعملون طرقا غري مسبوقة يف حني أـا كلـها أو   ألم هذا اجلهد النظري
. بذراا ال ختلو منها حضارة ذات آداب وكتـب مقدسـة   جلها أو على األقل

عة خمتلفة عن مراحـل  الغرب لكأن شكلها املتأخر من طبي  اكتشافها إىلينسبون
فيبنون على استعماهلا ضرورة القول مبا يقولون به يف الدين لكـأن   تكوا املتوالية
ليس فيه مؤمنون يستعملون هذه املناهج دون أن يؤديهم ذلـك إىل   الغرب نفسه

  مثرة مضطرة للمنهج احلديثيةجاأليديولوإم يعتربون خيارام .  األقزام مزاعم
ثانيا   على ختريفاممسئوال أن املنهج ليس جديدا أوال وأنه ليس املزعوم يف حني

 ن ألمـسئوال فهو ليس جديدا كما نرى الحقا وهو لـيس  .  لكونه ال يقتضيها
  العكس أوال والن اكتشافه نفـسه علتـه  إلثبات يستعمل أننفس املنهج ميكن 

 فنا عنـد  عامة والظاهرات الدينية خاصة كما أسلاإلنسانيةخصوصية الظاهرات 
  . مناقشة مزاعم التحديثيني باالسم

فهم يزعمون التأصـيل قـابال للحـصول    .  التأصيل الغافل  سببه متزعميالثاين
من املناهج اليت يعتربوا مطلقة الكمال فال حتتاج للنقـد   بالعودة إىل حال سابقة

ريا السعي إىل تطويرها عمال مبا حققه املتقدمون عندما أبدعوا كـث  والتجاوز بدل
وطوروا ضروب استعماهلا أدوات لفهـم   ) من عدم أو يكاد(أوال  من مراحلها

وبيان ذلك من مربرات انطالقنا من عرض ابـن خلـدون   .  ثانيا النص وتأويله
وهم ال يـدرون أـم بـذلك    :  ونقد احلديث وعلوم اللسان أساليب التفسري

فهم السلبية من التحديث عندما يؤيدون نسبة مواق يصدقون املخرف من زاعمي



 ٤٧

احلديثة ال إىل اجلهل ذه املناهج نفسها فـضال عـن    الدين إىل استعمال املناهج
الغافل من رجال الدين يتهم كل من يستعمل هذه املناهج  اجلهل بالدين ما جعل

 بالفلسفة عندما كان املنطق يعد استعماله األوليف اللقاء  بالكفر متاما كما حصل
! أنفسهميج مشروطا يف كل العلوم الدينية من رجال الدين بالتدر زندقة مث أصبح
مثرات هذا املوقف املر هو أن الفكر احلي يترك لغري أهله فيمـوت   لذلك فأخطر

 يتصف بأفسد آثاره اجلانبية كما هي حال األدوية اليت يصفها املتطببون الفكر أو
   .٤٨  املرضىألغبياء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ونصف الفقيه دياناأل  ونصف املتكلم يفسداألبداننصف الطبيب يفسد :  قال ابن تيمية قولته املشهورة لذلك - 48

ونصف املتفلسف يفسد الفرقان ونـصف املتـدين     :ونضيف فنقول. يفسد البلدان ونصف النحوي يفسد اللسان
يف   فال يبقى منه إال احليوان مبا يتركه من فساد يف املكان وكـساد اإلنسانتلغي  اإلنصافومجلة ! يفسد الوجدان

ــان       ــذا الزمـ ــان يف هـ ــل العربـ ــال جـ ــي حـ ــا هـ ــان كمـ ــانالزمـ  ! املهـ
  



 ٤٨

  
III   - منهج قراءته وفهمهحتديد القرآن بنفسه .   

  
فلم نعتربها صادرة عن حتديد القرآن نفسه .  الكالم على املناهج ولنأت اآلن إىل

  فلها صلة بتاريخاألوىلفأما املرحلة .  ؟ جوابنا ذو مرحلتني قراءته وفهمه ملناهج
 وأما املرحلـة .  تكون منهج القراءة والفهم من حيث عالقته حبضارات الكتاب

الـنيب    صلة مبفهوم الكتابة والقراءة على العموم كما حيددمها موقـف الثانية فلها
تـدوين    القرآن يف أول خطاب موجه إليه ويف يه عنألوامرالذي يبدو معارضا 

  . احلديث
  
  

  :  املرحلة األوىل
  

فهو يتمثل يف ممارستني علميتني .  يقبل الصوغ التايل يف املطلق إن مصدر املناهج
ضمون الذي أشرنا إليه يف الفقرة املتعلقة باملـضمون ويف مـا   بعالج امل متصلتني

أو مضمون املضمون قصدت التاريخ وما بعده والطبيعة ومـا بعـدها يف    ورائه
 فلـسفة  -) كالم=(أصول عقيدة :  النظر -١:  السوي وغري السوي شكلهما

 فلـسفة علميـة     -) فقـه =(أصول شريعة   : والعمل -٢.  )ميتافيزيقا=( نظرية
تعني يف التاريخ بصورتني متقابلتني متام التقابل ومتعاصـرتني   لكنه.  )صوفت=(

  .  واملسيحية خالل القرون الوسطىاإلسالميةاألقل يف السنتني  دائما على
بيدهم احلكم الرمزي املؤيد للحكم السياسي القائم يكون النظر  فهو عند اللذين
ا ما يكون معلم هذا التوجـه  وغالب.  ويكون العمل فقها متكلما كالما متفلسفا

 . األول أرســــــــــــــــــــــــــــطو



 ٤٩

عند الذين كانوا معارضني هلم ومطاردين منهم مع معارضي احلكم السياسي  أما
 وغالبا ما يكون معلم التوجـه .  النظر يكون فلسفة متصوفة وفقها متفلسفا فإن

  . الثاين أفالطون
 أوال ميةاإلسـال األقل يف القرون الوسطى عند النخب  ويصح هذا الوصف على

وإذن فالتأليفان قد حـصال  .  ثانيا وعند خنب اليهود أخريا وعند النخب املسيحية
فاملسلمون الذين .  لتاريخ الظهور الفعلي لألديان املرتلة الثالثة بترتيب مقابل متاما

 املرتلة الثالثة ظهورا هم أول من طور هذه املناهج فأثروا األديانآخر  كان دينهم
 واملسيحيون قد استأنفوا الريادة يف هذه امليـادين .  لغربيني بعدهم ااملسيحيني يف

الثقافـة    بعد أن كانوا جزءا ال يتجزأ مناألندلسوانضم إليهم اليهود بعد نكبة 
وانضمامهم إىل احلضارة   . اليت كانوا حياكوا حىت يف اجلزئياتاإلسالميةالعربية 

فكرهم املقصور على رد  صائصاملسيحية دون اندماج فيها هو الذي طبع كل خ
 هو التأثري احلاسـم  األخريالتأثري  فكان.  األنامالفعل الساعي إىل االنتقام من كل 

الفعل بعد أن كـاد وجـودهم بـني     يف كل إيديولوجيام اليت يغلب عليها رد
والعلة التارخييـة لترتيـب   .  اجليتو املسلمني يشفيهم من مرض االنكماش وعقلية

  . ورة اليت وصفنا مضاعفةالتأثري بالص
 حدد مـضمون  اإلسالمذلك أن .  لإلسالممن العلة فهو ذايت  فأما الوجه األول

من األديان املتقدمة عليه وبأسلوب يقبل الوصف بالنـهج   تعاليمه مبوقف نقدي
  : التفكيكي مرتني

 اإلسالمالسابقني اللذين كانا ذوي وجود مؤثر يف عصر نزول  فموقفه من الدينني
  . كتابيهما اللذين يعتربمها حمرفني يف كل ما خيتلفان به عنه دي ونصه يفككنق

الدينني الطبيعيني السابقني اللذين كانا ذوي وجود مـؤثر يف عـصر    وموقفه من
 نقدي ونصه يفكك سننهما اليت يعتربها جاهلية يف كل ما ختتلـف  اإلسالم نزول
  . قيمه به عن



 ٥٠

للسنن اليهودية املسيحية وهـو مفكـك   التحريف مفهوم نقدي  وإذن فمفهوم
اجلاهلية مفهوم نقدي للسنن العربية اليونانيـة وهـو مفكـك     لنصيهما ومفهوم

 نص نقدي للتراث الديين الشرقي وللتراث الفلسفي اإلسالم لقيمهما وإذن فنص
معىن حترير البشرية من الوسطاء بنفي السلط الروحيـة سـواء     :اليوناين مبعنيني
أو فلسفية طبيعية ومعىن ختم الوحي والعلم احمليط بنفي كـل   رتلةكانت دينية م

 الوحيـدة  األداة الذي اعتـربه  اإلسالمحدود العقل البشري بعد   لتجاوزإمكانية
  . والعمل ا رغم حمدوديته ملعرفة احلقيقة

إنه كيفيات وصول الفكر اليوناين والفكر .  من العلة فهو براين وأما الوجه الثاين
 يوصف بكونه التراث الديين أنوخاصة التفاعل بينهما يف ما ميكن   الشرقيالديين

 ما بقي( والطبيعي ) اليهودية واملسيحية: ما بقي حيا منه( ببعديه املرتل  الشرقي
العربيـة    ومنها أديان اجلاهليـة اإلسالم قبل األخرى الشرقية األديان:  حيا منه

بابل ومـصر   مارسة الشعبية من أديانوأديان فارس واهلند فضال عما بقي يف امل
أعيدت صـياغته   فهذا التراث انتقل إىل الغرب بعد أن.  )...اخلفينيقيا وقرطاجة 

الفكرين الكالمي  ذلك أن نفس الروح النقدية والتفكيكية غلبت على:  إسالميا
واحلـضاري    يف عصر االزدهار الفكـري األقلالفلسفي والفقهي الصويف على 

فالتراث الـديين   . اإلسالممبقتضى عدم التعارض الظاهر مع تعاليم  واإلسالميني
وضعه احلايل وصـوال   الشرقي والتراث اليوناين مل يصال إىل الغرب الذي آل إىل

يفكرون يف قضايا (فالسفة  مؤثرا إال يف عصوره الوسطى املتأخرة بفضل املسلمني
) رايب ختما بان سـينا الفا من:  الدين من منظور تناقضها مع مسلمات الفلسفة

من منظور تناقـضها مـع    وعلماء دين يفكرون يف قضايا الفلسفة(وعلماء دين 
يف املـشرق واملغـرب    إما مباشرة)  ختما بالغزايلاألشعريمن : مسلمات الدين

 بعـد نكبـة   اإلسـالمي   أو بصورة غري مباشرة بتوسط يهود العاملاإلسالميني
  . األندلس
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 هذا التأثري ألا تعـد  ذروة وابن رشد هي اليت مثلت الغزايل ولعل اخلصومة بني
املختصرة خلصومة نشبت بني الرافدين الديين والفلسفي فظلت مفتوحـة   الزبدة
 ومخسمائة قرنا قبل أن تصاغ صيغتها املثلى عند الغزايل صيغتها اليت أوصلتها ألفا

 فال غرابةلذلك .  ٤٩ إىل عالجها النسقي دون الذهاب إىل حد الفصام الكنطي
تـبىن   فكل الفكر الديين الغريب بعد ذلك. أن يكون هلا ما كان هلا من تأثري كوين

بالغزايل وابـن   ممثال(  املتفلسف الدييننفس املوقف النقدي املتبادل بني الفكرين 
فال عجب أن تكون  لذلك.  )ممثال بابن رشد والفارايب(والفلسفي املتدين  ) سينا

اخلصومة وعالج ما  ا قد تكونت خالل حماوالت حسم هذهكل املسائل اليت من
  . يف العصر احلديث يترتب عليها من قضايا وجودية قيمية وابتسمولوجية منهجية

فكـنط  .  املتبادل الذروة يف االنقالب الكنطي ردا على هيوم وقد بلغ هذا النقد
ونـوعي  )  النظريـة والعمليـة  ( التمييز بني نوعي املعرفة  يبدو قد حسم مسألة

قبل النكوص احملتوم  )  جمال احلريةواألخالقجمال الضرورة  الطبيعة( املوضوعات 
  : قراءيت احلل الكنطي املرسومتني فيه بالطبع والناتج عن

                                                
 املعرفة الشاملة من املنظور القرآين العلة سيكون احلل الكنطي احلالة السلبية اليت حندد بالقياس إليها نظرية وهلذه - 49
 فما دمنا أوال. مضطرون إليه مبقتضى طبيعة املسألة املنظور فيها من وجهني وليس ذلك اختيارا أو حتكما بل حنن. 

أن نسميه مبحاوالت حسم الفصام الكنطي   احلالية إىل ما ميكناإلنسانيةمنها احلضارة  اليت تعاين األدواءنرجع كل 
خاصـة يف    النظرية التيهي مبدأ الرأمسالية وتربزالربمجاتيةأساس (الوضعية النظرية  يف الشموليتني املؤديتني إىل الفاشية

وتـربز  :   العملية اليت هي مبدأ املاركسيةمجاتيةالرب أساس( والفاشية الوضعية العملية ) سلطان الشركات الرأمسالية 
وما دمنا . العميقة فإن حتليل فصام احلل الكنطي يصبح أمرا حمتوما لفهم علله) الشيوعية  األحزابخاصة يف سلطان 

عامة والظاهرة النصية خاصة وكلتامها تنتسب بالتـساوي   ثانيا بصدد عالج مسألة املناهج اخلاصة بالطاهرة الرمزية
واملنـاهج   ة بـني املوضـوعات  يفإننا قد وجدنا الدليل القطعي على عدم صحة املقابلة الكنط ىل العمل وإىل النظرإ

بالتايل من واجبنا أن نبني سوء تقسيمه للنقد  فبات.  منها يف عمارة الفلسفةهاستنتجوامللكات ووهاء التوازي الذي 
 وأن نقدم البديل املوجب الذي يصح باالعتماد عليـه ) كمالتمييز والعقل واحل( إىل ثالثة أصناف حبسب امللكات

بصفاا الذاتية مجعا بني أصناف القيم  أي إن الشمول يتعلق: الكالم عن معرفة شاملة دون أن تكون مشولية وحميطة
 بروز الصورة على خلفيتـها  األخرى األربعةواحدة منها تربز على األصناف  اخلمسة يف كل واحدة منها لكون كل

النسبة التحديدية والنـسبة التوجيهيـة    يتعلق بقدر استغراقها للموضوع أو بقائها يف ظاهراته أو باملراوحة بني وال
  .لوظائف احلكم والتمييز والعقل
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حمـاوالت التأسـيس   ( طبيعة النظر وعلمه   إىلبرد طبيعة العمل وعلمه      - ١
  ) .اإلنسانيةالوضعي للعلوم 

الشكل الرومانسي مـن    ( عمل وعلمه   برد طبيعة النظر إىل طبيعة ال      أو - ٢
 . )  أو الفشتية وما بعدها إىل شيلنج وهيجلاألملانيةاملثالية 

 
انتهت اخلصومة يف التاريخ املعاصر وخاصة يف مفتتح القـرن العـشرين إىل    وقد

 أوضح هي الصياغة احلدية للمقتضيات االبستمولوجية يف علوم الـروح  صياغة
Die Geisteswissenschaften  ــة و ــوم الطبيع   Die يف عل

Naturwissenschaften  املقتـضيات احلديـة   األملانيةالفلسفة  مبصطلح 
الظاهرتني املعلومتني يف هذين النـوعني مـن    الناجتة عن الرد املتبادل بني طبائع

يتمثل يف القول التقابل املطلق بني النظر والعمـل   العلوم مبا لزم عنه من رد فعل
  . بني علمهما وموضوعها ومناهجهما طلقواالختالف الكيفي امل

  
  

I  - النقـد  (  واللـسان  األثـر تتعلق بأدايت التفسري قـصدت  : الثورة األوىل
   ) : واأليديولوجيامليثولوجي 

  
) تاإلسـرائيليا ( الظاهري   األثرمرحلة التفسري الشامل مع غلبة منهجية        - ١. ١

بن عطية + عاليب ثلطربي والا:  ونقدمها شكال ومضمونا) الغنوصيات( أو الباطين
  . والقرطيب

النحـو  ( الشامل مع غلبة منهجية اللـسان الظـاهري    رحلة التفسري - ٢ . ١
ونقـدمها شـكال     ) املنطق واملوسـيقى والبيـان    ( والباطين ) والصرف والبديع 

  . ييبيالط شرف الدين+ الزخمشري : ومضمونا
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II-  احلقيقـة الفلـسفية واحلقيقـة       تتعلق مباديت التفسري قصدت   :  الثورة الثانية 
   :الغزايل وابن تيمية+ ابن سينا وابن عريب :  الصوفية

  
منـهاج  ( الشامل مع غلبة منهجية التصوف الظاهري  مرحلة التفسري - ١ . ٢

  . ونقدمها وهي متداخلة مع املوالية) التلمساين له شرح( والباطين ) السائرين 
  
مشائية ابن (بة منهجية الفلسفة الظاهرية الشامل مع غل مرحلة التفسري - ٢ . ٢

  .ونقدمها وهي متداخلة مع السابقة) شراقية السهرورديإ(  والباطنية) رشد 
  
  

 III - وبالنقد ) بعلم التاريخ وما بعده ( تتعلق بالنقد املضموين : الثورة األخرية
  : ) بعلم املنطق وما بعده( الشكلي 

  
املضمونيني النظـري والـشكليني اللـساين    للعالجني  التفسري النقدي - ١ . ٥

ابن تيمية خاصة بتغيري نظرية العلـم  :  ) الثالث والرابع(  واملنطقي بثورة شكلية
  .  ونظرية اللغة واملنطقوامليتافيزيقا األرسطية

  
للعالجني املضمونيني العملـيني العملـي والنظـري     التفسري النقدي - ٢ . ٥

ابـن خلـدون   :  )  والثايناألول( ورة مضمونية بث والشكليني اللساين والتارخيي
  .  ونظرية اللغة والتاريخاألفالطونية خاصة بتغيري نظرية العمل
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هذه الغايات متجهة إىل وجهة واحدة هـي مثـرة املرحلـة     وميكن أن نعترب كل
 Point وراءها مجيعا لكأنه غاية منظر الرسم يف اللوحة  لكوا حتدد مااألخرية

 de fuite الرسالة احملمدية اجلامعة بني الـدين والـدنيا باللغـة     ممثلة بوجهي
 اإلسـالمي والوجود باللغة اخللدونية قصدت وصول الفكر  العقدية وبني الشرع

الثورية يف حماوليت ابن تيمية من العقيدة إىل الشريعة وابـن   اإلصالحيةإىل نظرياته 
املضاعف الـذي نقترحـه   وذلك هو املدخل .  الشريعة إىل العقيدة خلدون من

فلسفة النقد واإلصالح العقدي على أسس الفلسفة النظريـة   للشروع يف صياغة
 الشرعي على أسـس  واإلصالحوفلسفة النقد ) ابن تيمية( من أجل العمل الفاعل

لتحقيق شروط االسـتئناف  ) ابن خلدون(النظر الفاعل  الفلسفة العملية من أجل
لثورة التيمية اخللدونيـة مل تكتمـل إىل اآلن   ألن ا وذلك.  اإلسالمياحلضاري 

  : أفسدتاهالعلتني 
  

   .سيطرة املذهبني املغاليني على فكرمها الرمسي عقديا وشرعيا - ١
 املوايل حملاولتهما الـيت عجـز عـن فهمهـا           اإلسالميوتبلد الفكر    - ٢

 . واستثمارها
  

الحا ملا  اليت ينقدها وليس إصلألمور رفضا إصالحهما اإلسالمي فقد اعترب الفكر
بسبب احنرافات موظفيها من غالة املؤولني لظاهر الشريعة تـأويال   آل إليه أمرها

 وغالة املؤولني تأويال ) الفقهاء سواء كانوا فقهاء شرع أو فقهاء وضع(   حتريفيا
واملعلـوم   ) املتصوفة سواء كانوا متصوفة آخرة أو متصوفة دنيا( حتريفيا لباطنها 

اللسانية ومـن   ال املصلحني شامال كما يتبني من نظريتهماأن التأويل بات عند ك
الوجـود    لكـل ضـروب  إصالحهماوهو شامل مشول .  حماوالما التفسريية

أو مـا    بعد حتررمها من السلط الروحية والزمانيـة واألخروي الدنيوي اإلنساين
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لـسفة  نقـد الف  ميكن أن نطلق عليه ثورة التنوير الديين وثورة التنوير الفلسفي يف
واخللقيـة   والكالم والتصوف والفقه ونتائجهما االبستمولوجية واالنطولوجيـة 

   .اإلسالميةوالسياسية يف احلضارة 
  
  

   :املرحلة الثانية
  

   :مفهوما الكتابة والقراءة يف القرآن خاصة والداللة املنهجية ملوقف الرسول
  

ففهمناها سـليمان   ":  إال يف آية واحدة من القرآن الكرمي كلمة الفهم ال توجد
" وعلما وسخرنا مع داود اجلبال يسبحن والطري وكنا فـاعلني  وكال آتينا حكما

نفش (ويفيد التفهيم يف اآلية جعل سليمان يدرك عناصر نزاع عيين  )٧٩األنبياء (
إذن التفهم هنا يـؤدي إىل  :  ليكتشف احلكم بني املتخاصمني) احلرث الغنم يف

عطيات النوازل وبينات اخلصمني للحكـم العـدل   فهم القاضي مل فهم من جنس
  . بينهما وفض الرتاع

يلزم عنه متقدمني عليه تقدم الشرط على املشروط مفهومـا   كن مفهوم الكتابل
فكيف حندد هذه املعاين الثالثة من خـالل اآليـات القرآنيـة      .القراءة والكتابة
ملفهومني مضاعف الداللة فيمكن القول إن كال ا.  ولنبدأ بالشرطني املتعلقة ا ؟

كما يف خماطبة الرسول الكـرمي يف أول  ( حبسب كون الكالم منطوقا  يف القرآن
  حنياإلنسانكما يشري األمر بالقراءة املوجه إىل ( أو مكتوبا  ) عليه وحي نزل
 وقد تفيد النطـق .  فالقراءة قد تفيد قول الكالم دون نص مكتوب.  )احلساب

  يوماألفعال عن بيانات سجل اإلعالنورة أدق فهي تعين وبص.  بالكالم املكتوب
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 فهي توثيق العقود والعهود وهي تسجيل:  والكتابة تعين أحد أمرين.  احلساب
  .  ليوم احلسابأعدادا العباد أفعال

  
  

  فما هي املعاين يف احلالتني ؟
  

  .  العبادأفعالاجلهر بالقول وميزان :  يف حالة القراءة - ١
وحتديـد احلاصـل     ) فعل التوثيق (  احلصول   إثبات:  يف حالة الكتابة   - ٢

 ) . سجل املعامالت(
  

الكتاب ومشتقات كتب اليت أنتجت الكتاب الـذي نـزل    لكن إذا تكلمنا عن
بدوره ذا داللتني خمتلفـتني عـن هـاتني الـداللتني      باحلق فإن املعىن يصبح هو

  : السابقتني
  

 خلقا وأمـرا  اإلهليأو التشريع القضاء والقدر على اإلطالق   هيالداللة األوىل
كتـب  " يقول يف الكثري من اآليات إنـه  ألنهالتشريع على اهللا نفسه  وينطبق هذا
إىل  الشرعي من األصـل   هذا هو معىن الدين ببعديه العقدي و و " .على نفسه

    احملددة ملا بعد الطبيعة الناظمة للعاملاألحكامالكتاب داال على  فيكون:  الفرع
   ) .مريةاحلقائق األ( ملا بعد الشريعة الناظمة للتاريخ ) ئق الكونيةاحلقا (
  

 يف لإلنسان أمرا اإلهلي أو التشريع اإلضافةالقضاء والقدر على   هيالداللة الثانية
ومن أحكامها التـصديق بالقلـب واجلـوارح    .  وهذا هو معىن الشريعة التاريخ
فيكون الكتاب داال .  األصلرع إىل وهذا هو معىن الدين من الف.  األوىل بالداللة
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  ولكن يف االجتاه املقابل أي من الطبيعة إىل ما بعدها ومـن األحكامنفس  على
 اإلنـسان  بالعامل وتنظـيم عالقـة   اإلنسانتنظيم عالقة : الشريعة إىل ما بعدها

  . بالعمران
ليـة  فمن حيث مهـا عم .  الداللتني ذاتا صلة بالداللتني السابقتني وبني أن هاتني

ومن حيث مها حقيقة وجودية مها أصل املعنـيني  . مستوحاتان منهما فكرية مها
وتلك هي علة مرتلة الكتاب والكتابة يف احلضارات الكتابيـة الـيت    . السابقني
مناهج القراءة والكتابة سواء كانت ذات نص مرتل أو ذات نص غـري   اكتشفت

ما هي معـاين الكتـاب يف   ف.  هلا مجيعا نصوص ذات رتبة مقدسة مرتل إذ إا
وكيف ال ميكن فهم مدلول التحريف من دون نظريـة القـراءة    ؟ القرآن الكرمي

 القراءة كما ينبغي أن -١:   مسألتان إذن؟ عالقتهما بالكتاب والكتابة من خالل
 والكتابة كما ينبغي أن تفهم يف أول -٢ا واجلواب النايف هلا  تفهم يف أول أمر

 املناقضني للموقـف القـرآين   واإلثباتفالنفي . اب املوجب هلاواجلو  بنفيهاأمر
  مل يكونا يف احلالتني جمرد صدفة بل مها حيددان عالقة الرسـالة ٥٠ منهما املعلوم

الـديين   حماذير التفسري والتأويل عند انطباقهما على الـنص :  اخلامتة بقضية حبثنا
  . عامة  نظرية املعرفةخاصة وكل آيات اهللا عامة يف حتديد اجلزء املنهجي من

  
  
  
  
  

                                                
الـيت يعلمهـا القاصـي     األمورالقرآن على ضرورة كتابة كل شيء مهما كان حقريا يف املعامالت من  تأكيد - 50

نفسه فضال عن كون هذه الدعوة حتولت بعد ذلـك إىل نـداء    قراءة هي أول دعواته للنيبوالداين ودعوة القرآن لل
ويف حالة النهي   بالقراءةاألول األمرفكيف نفهم النفيني يف حاليت جواب . معاين سورة القلم للجميع من أجل قراءة
  عن كتابة احلديث ؟
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  املسألة األوىل

  
 بالقراءة يف غياب لألمرفأي معىن .  كثر اخلوض فيه بال تدبر ال بد من حسم أمر

نصا حمفوظا يسترجع أو نصا مكتوبا يقرأ ؟ أيكون أمـر مـالك    ما يقبل القراءة
مـن   القـراءة  إمكانبالقراءة أمرا غري قابل للفهم لغياب حاليت  الوحي للرسول
؟ كان ميكن للخائضني يف مثل هذه القـضايا   صلى اهللا عليه وسلم الرسول حممد

أما من يكذب بالقصة .  منهجيات البحث عن اجلواب قبل االستغراب أن يلتزموا
 أو بعدم فهم املرسـل إليـه   إليهينفي عن املرسل العلم حبال املرسل  من أصلها أو

  عنده والإشكال يصبح حمسوما وال ألمرابأمر القراءة فال كالم معه الن  املقصود
 لكن يف حالة القبول مبفروضات التواصل السوي فاجلواب ميكن أن.  عندنا معه

الداللة  يوجد إما يف ما تضمنته اآليات اليت اقرئها الرسول بعد جوابه النايف أو يف
وحنن .  العامي  بالقراءة يف غياب شرطيها عند أخذها مبدلوهلااألمرالعامة لقابلية 

 اإلمياناملختار ال جمرد  اإلميانسنقدم اجلوابني حىت يطمئن احملتار من الباحثني عن 
  . بالتقليد والتكرار

  
فمضمون السورة يدور كله حول مفهوم الغفلة اليت حيرر منها   :األولاجلواب 
عالقة مـا بعـد التـاريخ    :  فصلت ذلك سورة يوسف  كمااألحسنالقصص 

اخلاضعة هلذه العالقة والعلم ذه العالقة والعمل بـالعلم   تاريخبالتاريخ وقوانني ال
 األمـر فيكـون  .  كله هو حتقيق شروط االستثناء من اخلسر ا وحصيلة ذلك
السورة مفيدا أن اهللا يطلب من الرسول أن جيهر مبا يفكر فيـه   بقراءة ما ورد يف

 اليت حان وقت اجلهر له بأن ما استقر عليه تدبره هو عني الرسالة إعالماومن مث 
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 هنا تعين أمرا بالشروع يف القيام بواجبات الرسول وأوهلا أن ٥١اقرأ  فتكون.  ا
اهللا  مبا توصل إليه يف تأمالته لسنن اهللا خالل اخللوات بغار حراء بعد أن أقره جيهر

الشخصية إىل  فالرسول الكرمي مل يكن قادرا على حتويل تأمالته.  عليه ذا األمر
تفكري شخـصي    بأن ما توصل إليه مل يكن جمرداألمرة كونية قبل أن يتلقى رسال

سنن اهللا يكـون يف   بل هو عني ما يكلفه اهللا بتبليغه لكون من يوفقه اهللا إىل علم
 بتطابق مـضمون  إقرار فهذا األمر". وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى" وضع 

تبني له . ٥٢ لالصطفاء كون أهال وجهاده لياجتهادهالرسالة مع ما توصل إليه يف 
احلقيقة لتطابقها مع مـا   أن تدبره آيات اهللا مل يكن جمرد تفكري شخصي بل هو

ال تعين ال أسـتطع أن أقـرأ   " بقارئ ما أنا: " وعندئذ فعبارة.  يكلفه اهللا بتبليغه
.  هذا الفهماألمريقدم له كتابا حىت يفهم  فاملالك الذي أمره بالقراءة مل. املكتوب

إليه قبل التأكد من أنه وحي إهلـي ولـيس    لن أجهر مبا توصلت : " بل معناها

                                                
مـن   فاملرء عندما جيهر بالقول يقرأ لغة يف.  االصطالحيأمسى من الكتابة باملعىن التفكر قراءة يف النفس لكتابة - 51

إا اللغة اليت رمز القـرآن  .  الكالم التواضعي طبيعة تتعاىل على كل اللغات والكتابات التواضعية لكوا شرط تعلم
ليها ما يعميهـا  ع اهللا آدم وتلك هي فطرة اهللا اليت فطر اهللا الناس عليها عندما ال يرين هلا بفعل التسمية الذي علمه

 : "اعتبارها نسخة من اللوح احملفوظ يف حـدود   لذلك فالنفس املصطفاة ميكن.   على أحسن حالشفافيتهافتكون 
 ىاملوسـيق  وقد أثبتنا أن الكتابة متقدمة على وجه الكالم الرمسي تقـدم .  " مبا شاء وال حييطون بشيء من علمه إال

وكلمـا  . فهي كتابة رمسية وصـوتية  ل للمسموع يف النفس ومن مث وتسجيللمرءفهي رسم .  على وجهه الصويت
والتسجيل اللذين فيها واملتقدمني على كل كالم تقدم الـشرط علـى     قراءة يف نفسه للرسمكالمهتلكم املرء كان 

ومـن  . لألصوات سامعا  وبصورة أدق فإن املرء إذ يشرع يف الكالم يكون كاتبا قارئا للرسوم ومسجال .املشروط
تعرب عن معان رمسها وسجلها خالل النطق ا نطقا حيا مبعىن  ون ذلك ال ميكن له أن يتكلم إال هذيانا أو ثرثرة الد

  .الفكر املتدبر واملتفكر تضمنه لفعل
غري كافيني أي إن االصطفاء ال ميكن أن حيصل من دوما لكنهما  واالجتهاد واجلهاد شرطان ضروريان لكنهما - 52
العالقة بني التعلم الـصناعي   وذلك هو اجلزء الذي ينفرد اهللا بعلم سره رغم أنه ميكن قيسه على. ولهحلص يكفيان ال

الشعر دون أن تصبح شاعرا وتستطيع أن تتعلم كل قوانني املوسيقى أو   كل قواننيتتعلم أنفأنت تستطيع . واملوهبة
ااهدة شرط كـاف وغـري    اعف هو الظن بأنوخطأ بعض املتصوفة املض. دون أن تصبح فنانا مبدعا.. اخل الرسم

 ااهدة كافية للوصول إىل الوالية اليت هي عنـد  أنيتصورون  فهو: ضروري أي العكس متاما مما هو عني الصواب
 !أولياء  يصبحواأن يعتقدون أن بعض البهاليل ميكن ألمالنبوة وهي غري ضرورية  البعض منهم فوق
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جواب شرط يف لغة احلوار اليت أساسها التقدير  فعبارة ما أنا بقارئ. ٥٣ "وسوسة
وهو من مث  . لن أجهر بالقول حىت أتأكد:  قال لكأن الرسول . كما هو معلوم

:  يف شكل الشرطية العاديةاحلي ميكن صوغها ترتيب مقلوب لشرطية يف اخلطاب
   .وحي وليس وسوسة سأجهر به إذا تأكدت أن ما يدور يف نفسي

فاملطلوب .   حالة خاصة منهألنه ضرورة األولويتضمن اجلواب   :اجلواب الثاين
اليت يغفل عنها الناس فنبههم القرآن الكرمي إىل عدم قبـول اهللا   قراءته هو الفطرة

وإذ أخذ ربك من بـين آدم مـن   "  وراثة أو تربية مبانعي اإلميان باهللا تجاجحاال
أن . ؟ قالوا بلى شهدنا ألست بربكم:  ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ظهورهم

إمنا أشرك آباؤنا مـن  :  أو تقولوا*  إنا كنا عن هذا غافلني:  القيامة تقولوا يوم
-١٧٢ األعـراف " (  ؟ أفتهلكنا مبا فعل املبطلـون .  ذرية من بعدهم قبل وكنا

،  الفطرة الغافلة،  التعليم،  اهللا:  تضمنت آيات القلم هذه الفطرة لذلك.  )١٧٣
واخلامتة حبسب سـنن  ،  مث كيفية عالجه،   وعللهاألرضالطغيان يف  مث حصول

  باهللا مشروط بالكفراإلميانمبا بعد التاريخ أو السياسة بالدين الن  عالقة التاريخ
 األول ويتضمن هذا اجلواب الثاين اجلواب. ٥٤ يالطاغوت بعد تبني الرشد من الغ

الغفلـة   حالة خاصة منه ألن تأمالت الرسول الكرمي قد أوصلته إىل اخلروج من
                                                

 كان للفترة ما كان هلا من داع لقلق الرسول وسؤاله زوجته وأهل الذكر من حنفـاء           ولوال صحة هذا الفهم ملا     - 53
 .عصره ومسيحييه

. ويف تعني تـارخيي فعلـي   هي معاين سورة القلم اليت هي عينها مضمون الرسالة اخلامتة يف صياغة نظرية وتلك - 54
 والثالثة تتعلق بشرط التكليـف أو .  آلهليةاملألوهية ووالثانية تتعلق با .واملربوبية  تتعلق بصفة الربوبية األوىلفاآلية 

 من غـري  اإلنسانهذا التعليم أي ما ال يعلمه  واخلامسة تعني جمال.  والرابعة حتدد جمال التعليم الديين. التعليم الديين
والسابعة . اإلميان   السادسة تشري إىل الطاغوت الذي يعترب الكفر به شرطواآلية.  بالقلم تعليم بالكتاب املرموز إليه

.  والتاسعة حتدد مثال حي من الطاغوت يتصدى للرسالة.  العاقبة والثامنة تشري إىل. تعلل الطاغوت بالعامل املادي
والثانية عشرة تتعلقان مبا يدعى إليـه   واحلادية عشرة. والعاشرة تتعلقان باحلرية الدينية رمزا إليها بالصالة والتاسعة
.  بعملـه  عشرة تتعلقان بتكذيب النيب ورفض الرسالة لكأنه جيعل علم اهللا املطلـق  عشرة والرابعةوالثالثة .  الطاغية

الكفـر  :  بوجهي كل رسـالة تتعلقواألخرية . فيه اإلهلية باجلهاد واملساعدة تتعلق عشرة إىل الثامنة عشرة واخلامسة
 . باهللاواإلميانبالطاغوت 
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أوصله التأمـل   فأمر بالقراءة يف الفطرة اليت:  لكنه مل يتلق التكليف بتبليغ رسالة
جيهـر  أي مل  لذلك أجاب بأنه ليس بقـارئ .  إىل أدراك ما فيها من أحكام اهللا

يوجـب احلـذر     مل يكلف ا بعد ولعلمه بأن التأكد من التكليفألنهبالرسالة 
مـن   جواب النفـي حـذر  .   يكون جمرد وسواسأنوعدم االستسالم ملا ميكن 

 خدجيـة وحديثه مـع  .  الرسول حىت يتأكد من أن خماطبه مالك وليس شيطانا
  . وردها املطمئن يفيدان هذا املعىن

.   يف النفس لكتابة أمسى من الكتابة بـاملعىن االصـطالحي  قراءة ذلك أن التفكر
جيهر بالقول يقرأ لغة من طبيعة تتعاىل على كل اللغات والكتابـات   فاملرء عندما
 إا اللغة اليت رمز القرآن هلا بفعل:  لكوا شرط تعلم الكالم التواضعي التواضعية

ال   فطر الناس عليها عنـدما التسمية الذي علمه اهللا آدم وتلك هي فطرة اهللا اليت
 لـذلك فـالنفس  .  يرين عليها ما يعميها فتكون شفافيتها على أحسن حـال 

وال حييطـون    : "املصطفاة ميكن اعتبارها نسخة من اللوح احملفوظ يف حـدود           
 وقد أثبتنا يف كتاب الشعر املطلق أن الرسم متقدم.  " من علمه إال مبا شاء بشيء

 بل إن وظيفة التكلم رسـم للمرئـي  .   عليهاىملوسيقاعلى وظيفة التكلم تقدم 
 وتسجيل للمسموع يف النفس قبل التفوه به ومن مث فهي كتابة وقراءة رمسيـتني 

 وكلما تلكم املرء كان كالمه قراءة يف نفسه لرسم املرئي.  وصوتيتني بالضرورة
 وبصورة أدق فإن املرء إذ يـشرع يف الكـالم         .  وتسجيل املسموع اللذين فيها   

ومن دون ذلك ال ميكـن  .  لألصواتكاتبا قارئا للرسوم ومسجال سامعا  يكون
يتكلم إال هذيانا أو ثرثرة ال تعرب عن معان رمسها وسجلها خالل النطق  للمرء أن

 األوىل وبينما تعد الوظيفة.  نطقا حيا مبعىن تضمنه لفعل الفكر املتدبر واملتفكر ا
تكـرار   ة ميكن للوظيفة الثانية الـيت هـي  اليت هي الكالم الفعلي خاصية بشري

  هـو أن األولوبذلك يكون مضمون اجلواب .   أن تقوم ا اآلالتاألصوات
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الكـالم   : الكالم احلقيقي قراءة لكتابة من طبيعة متعالية على الكتابة الوضـعية 
  . الوضعية احلقيقي قراءة آليات اهللا يف النفس رسوما وأصوات تتعاىل على اللغات
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  املسألة الثانية

 
لئال يقـع  :   ال ميكن القبول باحلجة القائلةكتابة احلديث ؟ اذا ى الرسول عنمل

فهذا من السخف الذي ال يصدقه عاقل حـىت يف أمـة   .  القرآن اخللط بينه وبني
التمييز املادي بني الكتابني فضال عن علم املختصني الـذين   فيمكن.  بادية وأمية

: التفسري املعقول واهللا أعلم هـو .  وذلك كاف.  باسم القراء بحوا يوصفونأص
احلديث من دون مفاضلة بني أقوال الرسول كاسـتحالة كتابـة    استحالة كتابة

فما قاله الرسول يف أكثر من عشرين سنة ال .  أفعالهمفاضلة بني  السرية من دون
 فيصبح التدوين اقتـصارا  .  يقص كلهأنوما فعله ال ميكن . كله ميكن أن يدون

 الرسول وبعـضها اآلخـر   أقوالقوال وفعال مفاضلة بني بعض  على بعض السرية
 ؟  يكون املعيار عندئذأنفماذا ميكن .  الرسول وبعضها اآلخر وبني بعض أفعال

إذ ال خوف من التدوين عندما يكون .  القرآن دون كله دون مفاضلة املعلوم أن
: ومن مث فال بد من املفاضلة. ث ال ميكن أن يدون كلهلكن احلدي . جامعا مانعا
.  معيار اجلمع واملنع وتلك هي املسألة اليت ظلـت إىل اآلن عالقـة   فيمتنع حتديد

   :فاجلواب هنا أيضا مضاعف لذلك
  

امتناع حتديد معايري املفاضلة بني املأخوذ واملتروك مـن    هيعلة نظرية - ١
تح باب الكذب على الرسـول   فإمكانوأفعاله ومن مث  أقوال الرسول

واملتروك فيصبح تزايد املأخوذ املتـوايل بـال    بسبب النسبة بني املأخوذ
وقد أشار .  النيب يف أفعاله وأقواله وذلك هو معني الكذب على:  غاية

الفرق الغالية ويف حتريـف   ابن خلدون إىل دور هذا الكذب يف بعض
  . مفهوم التاريخ نفسه يف فصل املالحم واجلفر
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باب حتول العلم بالسنة إىل مؤسـسة لتكـوين     هي فتحوعلة عملية - ٢
ن رواة احلديث ليسوا جمـرد   ألاإلسالم السلطة الروحية املنهي عنها يف
الزيادة والنقصان كما هي حال القـرآن   رواة ملا هو منت متناه ال يقبل

وتلـك  .  راويا وشبه مؤلف الكرمي بل هو منت مفتوح فيكون الراوي
جيمع بني املعرفـة   االحنراف يف وظيفة العلم الديين الذي باتهي بداية 

صفات العامل  اردة اليت ال تضفي قدسية على صاحبها بل تضفي عليه
قدسـيتها   اخللقية واملعرفية واملعرفة املقدسة اليت تضفي على صـاحبها 

  .فيصبح عامل الدين سلطة ليس بصفات علمه بل بصفات موضوعه
  

يقبالن الفصل يف هذه احلالة لالتصال الوثيق بني عدم املعيـار يف   لكن اجلوابني ال
 .بني املأخوذ واملتروك من أقوال الرسول وأفعاله وتكون السلط الروحية املفاضلة

 وهي قد حصلت فعال إذ إن املسلمني خالفوا النـهي  (فاملفاضلة بني األحاديث 
 -٢رجية تتعلق بالرواة  مبعايري خا-١:  لن ختلو من أن تكون ) فدونوا احلديث

الثاين  وملا كان املعيار.   أو ما معا-٣أو مبعايري داخلية تتعلق مبضمون احلديث 
اكتمل مل يبـق   مستحيال يف البداية إذ هو يقتضي أن يكون علم النقد التارخيي قد

ذلك تكون الـسلط   فينتج عن.  إال املعيار األول المتناع الثالث من دون الثاين
لكـذب  (الـومهي   أو ذات العلـم ) لصدق الرواية(ذات العلم احلقيقي الروحية 
معاين أقـوال   فالرواة الذين وقع تفضيلهم يصبحون سلط روحية حتدد.  )الرواية

فـضلوا لكـوم    الرسول وبالتبعية معاين القرآن الكرمي هذا إن مل يكونوا قـد 
مناف لنفي القـرآن   واملعلوم أن هذا.  يشغلون هذه الرتبة بعد يف الوعي اجلمعي

  . واجلهاد فرضي عني السلط الروحية املالزمة خلتم الوحي وتأسيس االجتهاد
الذي مل ينتبه إليه احملللون هو القصد األبعد أعـين املـدخل    األساسيلكن األمر 

 السلطة العلمية والروحية ليهود اجلزيرة وخاصة يف التفسري باألثر الذي ستعود فيه



 ٦٥

ذين هم جل املسلمني الذين عايشوا الرسول أمة بادية وأمية العرب ال فإذا كان. 
 الرواية والكالم املستند إىل اآلثار سيكون املدخل املفضل لطغيان تأثري أهـل  فإن

بتوسـط   الدينني احملرفني وخاصة يهود اجلزيرة يف حتديد دالالت املضامني القرآنية
ميـسح   هود القـرآن أو في.  حتديد دالالت احلديث الذي هو أول تفسري للقرآن

 وذلك ما حصل فعال يف حماوالت التفـسري .  بتوسط ويد احلديث أو متسيحه
 وكان الرسول قد نبه إىل هـذه .  األوىل باألثر ويف القصص الشعيب ويف احلديث

  الكتاب أو تكذيبهم ما يعين ضـرورة جتنـب  أهل فحذر من تصديق اإلمكانية
باعتبـار   خيي إال باملعىن الوارد يف القـرآن أي  يف علوم امللة ووعيها التارإقحامهم

.   والكتباألنبياء كل ما خيالفون فيه القرآن حتريفا منهم لكتبهم حىت ال نكذب
  . تلك هي العلة ذات الغور البعيد واهللا أعلم
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IV  - املفهومات املتعلقة بالفهم واالستفهام  

  
صر اآليات املتعلقة ا الستقراء احلد تباعا مقتصرين على ح ورد هذه املفهومات

 دون أن ٥٥ مثال ما فعلنا يف مقال مفهوم الفقه ووظيفة الفقهـاء  املناسب هلا على
 يف اهلوامش دون حتليـل  إحصائيا عليها باإلحالةيف املنت بل نكتفي  اآلياتنورد 

 سيكون ثانيا أحد وألنهذلك خيرجنا عن الغرض املنهجي للبحث أوال  عميق ألن
 التفسري اليت نسعى حاليا إىل حتقيق ما هو يف مستطاع الباحث من شروط ناصرع

  . التفسري الفلسفي باملعىن الذي حندده يف هذا العمل
  
  

  :  العمليات االسترقامية للرموز والظاهرات:  أوال
  
  . ٥٩  التفهيم-٤ ٥٨  التعبري-٣ ٥٧ التأويل-٢ ٥٦ التفسري-١
  

  : يتها أوالالعمليات الفكرية اليت غا:  ثانيا
  

                                                
الشيخ البوطي الستني مـن   ر يف الكتاب اجلماعي الذي اعد مبناسبة بلوغمفهوم الفقه ووظيفة الفقهاء نش مقال - 55
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  . والرؤىباألحالموردت عرب ومشتقاا تسع مرات وقد استعملت جلها يف عالقة الفهم  - 58

 معىن احلكم املدرك لعالقة الوضعيات الفعلية يف نوازل         إلفادةوقد استعملت   . وردت فهم ومشتقاا مرة واحدة     - 59
  .اخلالف القضائي
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  . ٦٣  الفقه– ٨ ٦٢  التفكر-٧ ٦١  التذكر-٦ ٦٠ التدبر -٥
  
  

  :  اجلامعة بني ثانيا وثالثااإلدراكأدوات :  ثالثا
  
   .٦٧  الفؤاد-١٢ ٦٦  اللب-١١ ٦٥  السمع-١٠ ٦٤ البصر -٩
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   :احلصيلة اجلامعة بني كل العناصر السابقة:  خامسا
  

   .٧٥  القص-٢٠ ٧٤  الشهادة-١٩ ٧٣  املعرفة-١٨ ٧٢ العلم -١٧
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  : وتقبل هذه املفهومات التصنيف بالصورة التالية
  
  : النوع األول خيص الظاهرات الرمزية -١
  

اثنان خيصان احلقائق الدينية :  لفهم وسائط التواصل الرمزية فمنها أربعة تستعمل
  احلسي بالسمع مثاإلدراكجمرد : مبعنييه( النصية مها التفسري والسمع  يف صياغتها

  )سـورة يوسـف   ( األحاديـث  كما ترد يف األحالمواثنان خيصان ) الطاعة 
مـع   مها التأويل والتعبري ) قصة موسى مع العبد الصاحل(  غري املفهومة واألفعال 

  .اإلسـالمية ميم هذين على موضوع ذينك تعميما مكروها يف السنن  تعإمكان
  : فتأويل القرآن يعد ظاهرة بدعية لعلتني

  
عدم البيان يف القرآن ما حيوج إىل التأويل كما هـو    يفترضألنهأوال  - ١

فكالمها مبين على ترمجة :  ذات القصد اهول واألفعال األحالمشأن 
ف القرآن الذي هو بيان للعاملني ومن خبال يف أحاديث حتتاج إىل تأويل

وال ينقسم إىل حمكم ومتشابه إال  مث فهو حمكم شكال وليس بأحاديث
   .مضمونيا

العلم باملقاصد الغيبية يف املتشابه املضموين الـذي ال    يفترضألنهوثانيا  - ٢
اهللا فضال عن كون التأويل يف داللته املتعلقة باملقاصـد   يعلم تأويله إال

املعاين الواردة يف النص يف أعيان الوجود الدنيوي أو  ين حتقيقالغيبية يع
 . بيد أحد غري اهللا نفسه  وهو أمر ليساألخروي

 
فالقرآن هو نفسه الذي .  صنيعنا ليست هذه املقابلة بني املتشاني واحملكمني من

شكال كما يتضح من الكثري مـن   فالقرآن كله حمكم.  ميز بني هذين املستويني
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ألـر  :" أبرزها داللة آية هـود األوىل   القرآنية النافية لالختالف فيه ولعلاآليات
والدليل أن آية النـساء  ".  خبري كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم

تتعلـق  " اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا ولو كان من عند غري"  : الثانية والثمانني
فلو صح ذلك علـى  .  الف عامةلوجود االخت بالشكل هو امتناع أن يكون نفيا

فالقرآن ينقـسم مـضمونيا إىل حمكـم     لذلك.  املضمون ملا بقي معىن للتشابه
  .ومتشابه

 الشكلي وفيم احلاجة إىل التفسري إذا كـان القـرآن   حكامباإل فما هو املقصود
 املضموين مها اللذان يساعدان علـى  وإثباتهالتشابه الشكلي  ؟ نفي حمكما شكال
فنفيه الشكلي مطابق للمقصود من الرسالة من حيـث هـي    . لةحل هذه املسأ

 الفكر العريب ملا وضـعوه  دجالوالبيان اليت لو علمها   تلك هي وظيفةإذ:  رسالة
وليس لطبيعة املتراسلني .   على أمسى الغاياتاألدواتأدىن  دون الربهان مقدمني
اخلاصة بالوسـيط  مبا يكفي لتحقيق شروط التراسل بنوعيها  من دور يف ذلك إال

التراسل بوساطة واملفروض أال يوجد إال هذا النوع بني كائنني  إذا كان (الرمزي 
الوجود الفعلي ألن الوساطة أو قناة التواصل هـي الوصـل بـني     منفصلني يف
 واخلاصة بالكتابة والقراءة أو ببث الرسالة صوغا وبتلقيها ) املنفصلني املوجودين

يعلـم   تكون بشكلها حائلة دون تبليغ ما تريد تبليغه ملنفال معىن لرسالة .  فهما
  . اللغة املعرب ا ويعلم شروط التواصل بني الكائنات العاقلة وكيفياته

التشابه املضموين بل هو يكون أبلغ ما يكون إذا استطاع أن  وهذا ال ينايف وجود
إن اهلدف هو إي :   هذا التشابهإفادةاملضمون بعدم تشابه الشكل يف  يبلغ تشابه

املرسل إليه يدرك أن بعض املضمونات ليست يف متناول فهمه وذلك هـو   جعل
لو كان شكل القرآن متشاا لصار رسالة مرقمة حتتاج .  املقصود بالغيب بالذات

 استرقام خاص غري نظام اللغة اليت كتب ا كما هي احلال يف كل الرسـائل  إىل
زعم  وهذا هو:  اة لتقسيمهم إىل خاصة وعامةاملرقمة فال يكون بيانا للناس بل أد
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وتزعم أن  كل الفرق الغالية اليت تذهب املذهب الباطين فتعترب كل القرآن متشاا
آل عمران قراءة   اآلية السابعة منفيقرئونالراسخني يف العلم قادرون على تأويله 

  . ال ميكن أن جييزها النحو العريب مهما تعسفنا على املنطق
فالقرآن يفهم بقواعد اللغة العربية وبقوانني .  التشابه الشكلي  ينفيه نفيوذلك ما

) املعـىن (  إذا أدركنا أن الوظيفة اإلفادية ملدلوالت الدوال اللسانيةاإلنساين الفهم
فادية اليت الوظيفة اإل هي عينها نسبة) معىن املعىن (٧٦ إىل املدلوالت املتعالية عليها

                                                
مبعىن القبلي يف املعرفة والتعـايل مبعـىن    فاملقابلة بني التعايل.  بد هنا من حسم أمر يتفاقه فيه البعض بغري علم ال - 76

املفهـوم    ترمجـة يظنه البعض أمرين خمتلفني إىل حد التفاقه يف االصطالح والزعم أن  ملوضوعهاإلدراكعدم استنفاذ 
 وهبـة لـبعض   األسـتاذ قلناه يف مناقشة ترمجـة   وحىت ال نكرر ما.  فيها مشكل) التعايل مبعىن القبلي ( الكنطي 

ثالثة متعاكسة  مبعانفاملتعاليات يف املعىن القدمي والوسيط تتعلق . ومنر إىل ما هو أهم اإلشارةالتصورات نكتفي ذه 
فتكون املتعاليـات املعـاين   . معرفة املوجودات  يفإدراكث هي ما ال يستنفذه هي الوجود والوحدة واخلري من حي

املاهيات من دون   ألا علة عدم القدرة على حتديدإدراكهااملوجودات وعلة تعاليها على  األوسع كلية املشتركة بني
لذي يعجز عن استنفاذها ومـن   ااإلدراكالقابلية للحصر يف   من عدماألشياءوهو يف الفينومينولوجيا ما يف . تسلمها

أما التعايل بـاملعىن   . بكل أصنافهلإلدراك دون حتديد لطبيعة هذا التجاوز إدراكهاذات قيام خارج  مث تسليمه بكوا
ومن . العقل إىل مواد موضوعاته اليت ميده ا احلدس احلسي  اخلاصيات الصورية اليت يضيفهاإضفاءالكنطي فهو فعل 
بالقدرة على جعـل العلـم    إىل املادة احملدوسة يف التجربة العلمية أي الصورة اليت متد هذه التجربة مث فهي ما ال يرد

 وما ينـبين عليهـا مـن مبـادئ     األربعةاملقوالت بأصنافها  باألساسإا :  يكون متصفا بصفيت الكلية والضرورة
إىل ما تتعـايل    وال يتعداهااألشياءهرات هذه القبلية التصويرية يصبح العلم مقصورا على ظا لكن مقابل. ومسلمات

حيث هو القبلي املعريف التسليم بالتعايل من حيث هـو   فيكون شرط القول بالتعايل من:  به األشياء عليه أو باطناا
ذا املعىن سـتجمع    الذات تدرك ذاا فإاكانتوملا . يستنفذه من الشيء أي الشيء يف ذاته ما ال ميكن للقبلي أن

) اسم مفعـول (التعايل مبعىن القبلي ومن حيث هي مدركه  هلا) اسم فاعل(فمن حيث هي مدركة : عاليني يف ذااالت
هي علة التجـاوز   وتلك، ومن مث فهي شيء يف ذاته اتني الصفتني. اإلدراكيقابلية االستنفاذ  هلا التعايل مبعىن عدم

الذات مصدرا للصورة العقلية وللمادة احلدسـية   ول جعلفاأل. احلاصل بدءا بفتشته وختما يجل وتوسطا شيلنج
بـني حـصوهلا    وهيجل.  ذلك منطقيا يف املثالية املتعالية املطلقةبناوشيلنج .  والالأنا األنابفعل الوضع الذي يضع 

وفعليـا  ) فلسفة التـاريخ (وفعليا تارخييا ) الفلسفة تاريخ(ونسقيا فلسفيا ) علم جتربة العقل( فينومينولوجيا إدراكيا
واملرور إىل ما  ueberfliegen  هيجل هي التعايل والطريان املتجاوزيستعملهاواملرادفات اليت  .)املنطق(ميتافيزيقا 

الفعلي للعقل والعقل الفعلي للوجود كمـا يف عبارتـه    وراء الظاهرات الذي هو الكلي والضروري فيها أو الوجود
: اهللا يف قولنـا   أما التعايل الذي نقصده فهو ما نعنيه خالل كالمنا على.واملوجود معقول املعقول موجود: املشهورة

 ليس من حيث ظهورها فحسب بل وكذلك من األشياء فعلمه شارط لوجود.  وهو يعين األمرين.  سبحانه وتعايل
النـوم   منوتلك هي حياة القيومية اخلالية .  وال حييط به إال علمهإدراكفوق كل  وهو من باب أوىل. حيث بطوا
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احلقائق الوجوديـة ذات القيـام    أة من املدارك احلسية إىلللمعاين العقلية املستقر
مداركنا مهما بلغت من النفاذ والنفوذ  املفارق ملداركنا ومن مث فهي متعالية على

لكن الرسالة احملكمة .  اإلدراكحتصر الوجود يف   اليتباالنطوائيةإال عند من يقول 
  : شكال تبلغ أمرين مضمونا

  
  . الكتاب ويتعلق بأحكام العمل وأخالقه مضمون حمكم وهو أماألول

 
  .  مضمون متشابه ويتعلق بأحكام النظر وأخالقهوالثاين

  
إىل تأويل تصدر عنه الفتنة إال إذا اعتربنا فهمنا للمتشابه علمـا   وال يتحول النظر

أي  األحكاموائيا وليس اجتهادا فنقلنا فهمنا للمتشابه املضموين إىل مرتلة  مطلقا
الذوقية فأرجعناه كله   عنه البعد الغييب بزعم انتسابنا إىل اخلاصة العقلية أوإذا نفينا

اخلارجي إىل املـدركات    املوقف االنطوائي الوجودأصحاب إرجاع الشاهد إىل
. واملوقف الوضعي حـديثا  ك هو املوقف امليتافيزيقي قدميا ووسيطالوذ:  الذهنية

املضموين الوحيد فيه هـو   حملكملذلك فعندي أن القرآن حمكم كله شكال وأن ا
الشروط املنهجية واخللقية للعلم   العملية يف التعامل والتعبد وآياتاألحكامآيات 

وكل ما عدى ذلك .  مدلول أم الكتاب والعمل وأخالقهما وجيمع بينها أربعتها
املنهي إذا نفي صاحبه علـم الغيـب    متشابه مضمونيا وهو يصبح معني التأويل

                                                                                                                                       
ختتلف عن الوضع الفشيت الن اهللا لـيس    علمه بالوجودوإحاطة. والسنة أو الوعي املطلق الذي ال يغيب عنه شيء

أو كون الشيء   causa sui "الكاوزا سوي"فضال عن كون مفهوم  حادثا فيكون واضع نسفه وواضع موضوعه
فيكون موجودا قبل أن يوجـد   نسب إليه تعليل نفسهومعلومها مفهوم متناقض ألنه يفترض اهللا معلوال وي علة ذاته

الوجودية اليت تصبح صريورة إجياد اهللا نفسه مرورا من القوة  نفسه ليوجدها ويعتربون ذلك مفهوما يفسر الصريورة
يف العامل من أسـخف   اإلهليةمث فكل خرافات التوحيد بني التاريخ وحتقق الروح مبعىن تعني الذات  ومن.  إىل الفعل

 .ر القــــــــــول بوحــــــــــدة الوجــــــــــودصــــــــــو
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 اإلهليـة اخلالق مبجرد الرجم مبعرفة الذات  علم املخلوقات إىل علم جتاوزفادعى 
معرفة مطلقة وائية تـؤدي إىل احلـرب علـى     وعالقتها مبخلوقاا خلقا وأمرا

 التسامح الديين مثرة لنفي اإلسالم عليها بنااليت   ما يقتضي نفي كل القيماآلخرين
  . وإنشاء فيه خربا اإلكراه

فاإلحكام الشكلي املتعلق بـاحملكم  .  ود باإلحكام الشكلياملقص وينبغي أن نفهم
 أن يكون األمور أيسرفمن .  إذ إنه من أيسر األمور.  فيه مشكل املضموين ليس

  اليت جنسها أم الكتاباألربعة باألنواعاحملكمات املضمونية اليت تتعلق  كالمنا يف
  الـشكلي اإلحكـام  املشكل هو يف.  إامحمكما مبعىن قادرا على التبليغ دون 

نقدم  وقد عاجل ابن خلدون املسألة دون صياغتها الفنية اليت.  للمتشابه املضموين
الوجدانية   عن لغة التصوف والعجز عن التعبري البني عن التجاربكالمههنا عند 

واعلم "  : فقال  بتأييد إهلياألنبياءيف كتاب شفاء السائل حاصرا هذه القدرة يف 
  :  حمظور من وجوهاألقوالا الفن من أن اخلوض يف هذ

  
عن تلك املدارك واملعاين املنكشفة من عامل امللكـوت   أوهلا أن العبارة - ١

 التخاطب يف كل لغة من اللغات إمنا ألفاظألن  متعذرة ال بل مفقودة
 الكافـة إذ  تعرفهومتخيل ومعقول  وضعت ملعان متعارفة من حمسوس

فأما مـا  .  املتعاهد للمعروفاللغات تواضع واصطالح فال توضع إال 
وال يـصح    فلم توضع لهواألجيال األعصار الواحد يف بإدراكهينفرد 

بعـد    على طريق ااز إذ التجوز إمنا يكوناأللفاظأيضا التجوز ذه 
 وال نسبة بوجه بني عامل امللكوت وعامل.  مراعاة معىن مشترك أو نسبة

  فإذن العبارة عن أحوال عاملامللك وال بني عامل الغيب وعامل الشهادة
فكيف يتكلم مبا ال يفهم فضال عـن أن         .  امللكوت متعذرة أو مفقودة   
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 فـسبيل  باإلمجال والقنوع األمثالوإن صاروا إىل ضرب  يودع الكتب
   .مبهم

 صلوات اهللا عليهم هم أهل املكاشـفة واملـشاهدة   األنبياء وثانيها أن - ٢
اليت حتصل لغريهم من ويل أو جبلة وطبيعة واللمحة  باألصل إذ هي هلم

واطالع النيب على أحوال امللكوت أكمل  . صديق بتكلف أو اكتساب
بينهما وهم قادرون على التعبري   العارف والويل بل ال نسبةاطالعمن 

وقـد  .  فلم ينقل ذلـك  ومع ذلك،   اهللا إياهم بنورهبإمدادعن ذلك 
أمر ريب  روح منقل ال: "  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن الروح فقال

 . ٧٧ "وما أوتيتم من العلم إال قليال 
  
  

  : وينبغي أن نشرح أمرين يف غاية األمهية
  

ابن خلدون اآلية إىل النيب وليس إىل اهللا مربهنا بـذلك علـى     يتعلق بنسبةاألول
 على قول ما حتاول الشطحات الصوفية قولـه مـن جتـارب    األنبياء نفي قدرة

   .الغيب وجدانية حول
 الشكل الذي يعلله ابن خلدون يف هذا النص مبقارنـة      أحكام يتعلق بأصل    اينوالث

ــصوفية     ــطحات ال ــع ش ــبريي م ــوي التع ــسلوك النب ــذا ال   .ه
 تعين نسبة ابن خلدون اآلية إىل الرسول أنه ينسب تأليفه إىل حممد بـاملعىن  فهل

  عـن الذي يقول به أصحاب القراءات احلديثة املزعومة أعين مبا يتصورونه الزما

                                                
 .٥٦-٥٥.ص١٩٥٨ اسطنبولابن خلدون شفاء السائل لتهذيب املسائل حتقيق ونشر حممد بن تاويت الطنجي  - 77
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بـيين    وهذه املسألة تذكرين حبوار دار ؟٧٨ هذا القول من نفي كون الوحي وحيا
حد  وبني أحد احلاقدين من رجال الدين املسيحي يف مصر على مسلمي بالده إىل

كالم  إن القرآن ال ميكن أن يكون:  إفحاميقال يل سعيا إىل .  ال يتصوره عقل
 معاين إهلية  يكونأنبأن املضمون ميكن اهللا بل هو كالم حممد مع التسليم اجلديل 

من ال يطلب   كما هو شأن اجلدل الكالمي معاإلفحامفسألته سؤالني بأسلوب . 
هل يعتقـد أن   األول:   معتقده ودحض معتقد احملاورإثباتاحلقيقة يف سعيه إىل 

 ؟ وهـل  الفعلية يف الكون الطبيعة مل خيلق اهللا إال مثلها وترك لغريه خلق تعيناا
خلق اهللا أم إن فكرتـه   يعتقد أن املسيح عليه السالم من حيث هو حلم ودم من

   .٧٩ ؟) حاشاها (وجوده العضوي من زىن مرمي وحدها من خلق اهللا و
فليس يوجد أدىن مانع عقلي إذا تصورنا اهللا قـادرا علـى    . ولنعد إىل موضوعنا
ه ومن مث فهو خياطـب  العامل عند التسليم بأنه عامل بكل أحداث الكالم بكل لغات

نفي تلك احلقيقة يشترط نفي .  قومه إما مباشرة أو بواسطة ملك كل نيب بلسان
لكن التسليم ذه ال يقتضي ضرورة التسليم بتلك كما هو معلوم  . هذه احلقيقة

                                                
يأتيه يف أشـكاله الغالبـة    أوال ألن النيب مل يقل إن الوحي.  االقتضاء ليس واجبا وال حىت مرجحا لعلتني وهذا - 78

إىل النيب وظيفة الصياغة العربية للقرآن ليس بالضرورة أمرا تابعـا   ترمجة إن نسبناوثانيا ألن فعل ال.  بصياغة لسانية
عباقرة الشعراء يزعمون أن أهـم   فإذا كان الكثري من.  املختارة فيعد من يصدر عليه القول مؤلفا لهاإلرادية لألفعال
 اإلبداع يتناسب مع هذا النوع من بالوحي أن يكون من طبقة أرفع مبا ال  ليست من التأليف الواعي فأحرىأعماهلم
.  الشعرية يف مقال عوملة النخـب  ليس كله منهيا عنه يف القرآن كما تبني سورة الشعراء اليت شرحنا نظريتها الذي

احلدوس التامة اليت تأيت لكبار العلماء تامة الصياغة عنـدما يكتـشفون    فيكون اكتشاف العبارة القرآنية من جنس
عقول العصافري وأجسام  يقدره من يصح عليه الوصف بأصحاب مكتوبة وهي من التعقيد حبد العلمية شبة  عبارات
(  إىل اللسان العـريب  األنبياءاللسان الكوين الذي خياطب به  ميكن إذن أن نتصور الرسول مترجم القرآن من. البغال

اعتقـاد مثـل هـذا     لكننا ينا عن. دون أن يعين ذلك أنه مؤلفه) قوم يرسل إليهم نيب بلسام  وهو معىن أن كل
  .عقدا دون أن نلغي النظرية عقال االحتمال املمكن عقال ملا فيه من الشبهات نقال فانتهينا

 للمـشاركني يف  بتنظيمهالزميل حسن حنفي خالل حفل عشاء تكرم   ببيت٢٠٠٤حدث ذلك يف اية السنة  - 79
فضال عن كوين ال أريد أن  لكين نسيت اسم احملاور. اإلسالمي يب الفلسفية حول النقد يف التراث العر ندوة اجلمعية

 املعلن هو احلب ال يقطر لسانه إال بالكراهية لكل ما هو األول اذكره باملعنيني ألين أعجب من رجل دين مبدأ دينه
   !مسلم
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 التعاكس لننتقل من جمرد إثباتلذلك فال بد من .  املتصلة ونقيضتها يف الشرطية
  أنعندئـذ وعلينا .  لتايل إىل التالزم بينهما يف حالة القرآنبني املقدم وا اللزوم

 فهو ال ينفي كوا قرآنا من.  نفهم القصد من نسبة ابن خلدون اآلية إىل حممد
  حـول واحـدة مـن   بإحكامأن اهللا سدد حممدا ليصوغها عند اهللا بل هو يعين 

النيب  اهللا على لسانفيكون كالم .  متشاات الوجود اليت بينها إليه القرآن الكرمي
 هذا هو قصد ابن خلـدون .  " وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى "من جنس 
   .واهللا أعلم
اإلحكـام  :   وهي قصدنا يف هذا البحث فحلها أصـبح بينـا  الثانية أما املسألة
 املؤيـدين مـن اهللا   األنبياءالتعبري عن املتشابه املضموين من خصائص  الشكلي يف
 اليت ال تكذب إجيابا وشطحات الصوفية من املؤيدات السلبية عالمام وهي من

 وذلك هو القصد.  وهذا هو قصد ابن خلدون من املقارنة.  اإلهليالتوفيق  هلذا
ومعىن ذلك   ٨٠ التعبري احملكم على املضمون املتشابه    :   القرآين باإلعجازاألساسي  

ادعـى   سـواء أن كل من يزعم حل مغلقات الوجود ونفي الغيب متنيب كذاب 
  ولد خنبة تـتلكم االدعاءينوكال .  ذلك عن طريق الوحي أو عن طريق العقل

العقلـي   فالعلمانية تزعم علم احلق املطلق عقال ومن مث فهي مثرة التنبـؤ .  بامسه
الـوحي   صالنية تزعم علم احلق املطلق وحيا فتكون إما مثرة وهماأل و.  الكاذب
والثانيـة    والباطنية فاألوىل تزعم القطـب يف نظريات التصوف املغايل (الكاذب 

                                                
 ٢.لكتب العلميـة ط دار ا الفهم هو ما ذهب إليه السكاكي يف مفاتيح العلوم حتقيق نعيم زرزور بريوت وهذا - 80

 من الرماين إىل اجلرجاين مـرورا بالبـاقالين   اإلعجاز وكل حماوالت تأسيس نظرية. ٥٩٢-٥٩١. ص١٩٨٧سنة 
متكن القرآن   الشكل وتشابه املضمون للداللة علىإحكامفتستند إىل حل معضلة التقابل بني  تدور حول هذه املعاين

 يف عمليـة  بإحكامهاملتشابه ميكن أن يساعد املعرب  الن املضمون غري: اإلنسان من أساليب البيان املتعايل على طوق 
حال اخلطاب  التعبريي بوجه الفصاحة عالقة بالرصيد اللساين وبوجه البالغة عالقة بفراسة اإلعجازالتبليغ فيغين عن 

التام لكأن التواصل  اإليصالالذي هو القدرة على   التعبريياإلعجازوجيمع بني الوجهني . النتخاب مناسب اجلواب
  .بني حديه تام الشفافية
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 )  السنيةاألصوليات يف (أو مثرة حتريف الوحي الصادق  )  فوق النيباإلمامتزعم 
 كـذبا  األكثـر ومثرا املرة   لسوء احلظ تعاين من هذه املواقفاإلسالمية واألمة

  . صالنيةاأل وادعاء قصدت النخبتني العلمانية و
  
  

  :  حالتنيإحدىالقرآين يكون يف وحاصل القول إن النص 
  

.  غنيا عن التأويل فيكون فيـه التفـسري كافيـا    إما حمكم املضمون - ١
الشكل الذي ميكن فيه اسـتعمال كـل    واملقصود بالتفسري هنا حتليل

تأويل املضمون الـذي   أدوات الفهم دون استثناء ألن وظيفتها ليست
عنه حبـسب   رب بل فك رموز الشكل املعألحكامههو غين عن التأويل 

  . قوانني اللغة والبيان وقوانني التواصل بني الكائنات العاقلة
تأويله فيقتصر فيه على نفس املعاين اليت سبق ذكرهـا   أو متشاا حيرم - ٢

ن املتشابه منهي عن تأويلـه يـا ال   أوىل أل يف تفسري احملكم من باب
ب إىل التفسري وفك رمـوزه حبـس   يستثين اقتضاء شكله نفس احلاجة

 عـن  حجاماإلالعاقلة مع   اللغة والبيان والتواصل بني الكائناتقوانني
 األخرىاالحتماالت  تفضيل احد احتماالت الفهم للمعىن املتشابه على

 . لئال يتحول االجتهاد إىل ادعاء العلم املطلق
  

وقـد أتـى   .  أمجع عليه علماء الشرع شامال لكال النوعني فيكون التفسري الذي
وال  : "  من سورة الفرقـان ٣٣القرآن يف آية واحدة هي اآلية  سري يفمفهوم التف

متعلقا بأهم أساليب التعبري القرآين "  جئناك باحلق وأحسن تفسريا يأتونك مبثل إال
ومن مث فالتفـسري  .   اليت قوبلت يف اآلية باحلق والتفسري األحسناألمثال قصدت
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 وتفـسريها أحـسن   األمثالوراء يعين جمرد الشرح اللفظي بل هو بيان احلق  ال
   . معناها من خالل احلق والتفسري األحسن يف القرآن نفسهبإيضاح تفسري

  
  

  : بقية املفردات تشمل تصوراا كل الظاهرات الكونية والشرعية
  

 مشـول  -١:  بنفس الكيفية بل هي تشملها على أوجه مخـسة  لكنها ال تشملها
 -٤ ومشول أحكام املنهج الـسديد  -٣ اإلدراكمنهج   ومشول-٢ اإلدراكطبيعة 

 ومشول أحكام كل أحكـام الـشمول أو   -٥السديد   املنهج غريأحكامومشول 
  . القرآنية علما وعمال نظرية االجتهاد واجلهاد

  
  ) . العقل والفقه (اإلدراكفبعضها األول يتعلق بطبيعة  - ١

  
ائف العقـل  والفقه يشمل وظ.  الكالم سواء كان نصا أو قوال فالعقل يعين فهم

 أو بصورة أدق كل اآليات الكونية فضال عـن  األخرى مع فهم كل الظاهرات
يف مستوى الرسـالة املباشـرة ويف   :  نصية يف مستويني اآليات الشرعية اليت هي

مريـة   األاآليـات للرساالت السابقة لتكون مادة العتبار  مستوى قص الرسالة
 للدين األساسيةعقد يف املبادئ  من حيث الاألقلالرساالت على  الواحدة يف كل

 الذي ال خيلو منه دين طبيعيا كان أو مرتال إذ هـو مقـصود   اإلسالم املطلق أو
 وذا املعىن فاملقصود بالعقل املتعلق باآليـات .  اليت فطر اهللا الناس عليها الفطرة

إليه  مرية نصا مكتوبا أو قوال منطوقا ليس خصوصيات ثقافة بعينها بل ما تشرياأل
يف لغـة   الرموز اللسانية من متعاليات قابلة للقول بكل اللغات ومن مث فتعينـها 

  . بعينها ال حيصرها يف خصوصيات ثقافة تلك اللغة
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مرية من جنس اللغة العلمية يف أدائها للمعـاين  أدائها للمعاين األ فتكون اللغة يف
 هلا من فائدة عداليس للرموز املعربة عن القانون من حيث دوا:  العلمية القانونية
كـان   وإذا.   إىل العالقات القانونية اليت هي كونية أو ساعية إىل الكونيةاإلحالة
 بالنـسبة  إثباته  ذلك بالنسبة إىل الرسالة املباشرة قد يبدو قابال للنقاش فإنإثبات

على صحة ما نشري  األدلةإىل قص التجارب الرسالية السابقة يف القرآن من أكرب 
 من حيـث هـو   اإلنسان مرية كونية ولذلك فاملخاطب ا هويات األاآل:  إليه

وهي تفهمـه  .  وحده اإلنسانإنسان بل إن القرآن خياطب كل الكائنات وليس 
مثالـه منطـق   (    قابل للترمجة إىل كل منطق أي كل واسطة تعبري وتواصلألنه

  . ٨١ )...الطري يف القرآن وفهم النمل للكالم اخل
هذه الدعوى حبجة أن اللغات تواضعية فكيف ميكـن أن   وقد يشكك البعض يف

 وطبعـا فهـذا   ؟ من ال ينتسب إىل اجلماعة املتواضعة تكون قابلة للفهم من قبل
يكذبه التاريخ عند حصر الكـالم يف اجلماعـات    االعتراض الذي يبدو وجيها
هـم  االشتراك يف التواضع بدليلني مها قدرتنا على ف املشتركة يف النوع رغم عدم

لكـن املـشكل هـو يف    .  على استرقام الرسائل املرقمـة  اللغات امليتة وقدرتنا
:  وهذا أيضا ميكن دحضه حبجتني علميـتني .  النوع اجلماعات اليت ال تشترك يف
أنظمة تواصل الكثري من احليوانات غري البشرية مث إن  فنحن بتنا قادرين على فهم

تلف يف شيء عن فهم وسائل التواصـل  الظاهرات الطبيعية ال خي اكتشافنا قوانني
فالظاهرات الطبيعية والعضوية على وجه .  املتواصلة بأدوات رمزية بني الكائنات

 واملعلومات واستعمال وسائط تواصل لعـل  اإلشاراتتتوصل بتبادل  اخلصوص
) مجاهلـا وقبحهـا  (وحنن نتواصل معها ذوقيا .  العضويات لغة الوراثة أمهها يف
 )نسوسها(وعمليا ) نستقرئها لنحدد جماري عاداا(ونظرا )  نقتاتمنها ( ورزقيا

   .)نعتربها آيات دالة على مدلوالت بعدها(ووجوديا 
                                                

  . املعرفةإسالميةعاجلنا املسألة باستغراق يف مقال بعنوان فلسفة الترمجة الفلسفية قد يصدر قريبا يف  - 81
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من تصور القرآن متضمنا رموزا وإشارات ختاطب غرينا ال  لذلك فال مانع عقال
به خطابنا من حيث حنن بشر وهي موجهـة للمخـاطبني    نفقهها وراء ما قصد

منطق اجلـن   جنس منطق الطري ومنطق النمل أو هم الذي هو مناآلخرين مبنطق
األحوال فهذه مسألة إميانية يكفـي فيهـا أال    ويف كل ... اخلاإلنسوراء منطق 

.   بالنسبة إىل املؤمنني ااألقلمرجحة وجودا على  تكون ممتنعة عقال حىت تصبح
قة بات وجود العامل حقيقة إال بقدر إمياننا بكونه حقي وملا كان جل املوجود ليس

من بأن العامل املادي موجود لكين ال أملك عليه دليال عقليا ؤأ : نفسه قضية إميانية
  .  وجود اهللا مثالإلثبات اليت نستعملها األدلة أقوى من

الرئيسية يف مشروع ديكارت كله إذا صدقنا ما قالـه هـو    وتلك كانت الفكرة
 إثباتهللا أكثر قابلية للتحقيق عقال من إثبات وجود ا.  برول  دهلللكاردينانفسه 

لكـن  .  ما يشبه الضرورة احلسية يف القول بوجـود العـامل   وجود العامل رغم
وحىت حجة املقابلة .  وساوسه أكثر حقيقة من العامل احلسي املوسوس يؤمن بأن

:   للوجود الومهي فهي حجة واهيـة األثرللوجود املادي وعدم   الفعلياألثربني 
فعال واملوسوس يرى فعال ما نعتربه حنن ومها ويتكلم مع من يراه بل  حيتلمفاحلامل 
 فمن يدرينا فلعل كل العامل.  )من منظورنا(حياة كاملة مع أبطال هذيانه  ويعيش

 احلسي هذيان مجاعي نتصوره حقيقة وهو دون األحالم ألننا قد نكتشف أنه مل
  !  يكن إال كابوسا

  
  
   ) .التدبر والتفكر( طريقته وبعضها الثاين يتعلق ب -٢
  

التدبر والتفكر يتعلقان بطريقة الفهم والفقه ويشمالن كـل اآليـات الكونيـة             
   .مريةواأل
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  ) .السمع والبصر : ( والبعض الثالث يتعلق بأدواته اخلاضعة لطريقته -٣
  

لكـن  .   حسيإدراكيؤخذان يف معنامها البسيط من حيث مها  والسمع والبصر
يف القرآن هو ما يناسبهما من فهم ناتج عن التـدبر والتفكـر     عليهاملعىن املؤكد

ويأيت هذا خالل الـدعوة إليهمـا أو   .  )وقياسا عليها السميعة( كما يف البصرية
 والعباد الصاحلني أو خالهلما معا األنبياءأحسن استعماهلما من  خالل التأسي مبن

  . األول الدعوة إىل أدواتهو أفضل  ألن الثاين
  
  
 من دون الطريقة وما ينتج عن       األدواتوالبعض الرابع عكسها أي استعمال       -٤

  : ذلك من ضالل
  

الظرف السابق للحالة الثالثة مالزما له تنبيها لسوء االستعمال  ويأيت هذا يف نفس
مضاعفة حلسن االستعمال من أجل هدف الدعوة األبعد توجيها للبـشر   ودعوة

منهج العلـم االجتـهادي بطريقـة    :  اآلخرةوحسن املآل يف الدنيا  إىل شروط
  . ومنهج العمل اجلهادي بطريقة التواصي بالصرب التواصي باحلق

  
  
  . التربية الشاملة-نظرية املعرفة:  اإلسالميونظرية وحدة الكل من املنظور  -٥
  

ببعـديها الفاعـل   ) التواصي باحلق(نظرية املعرفة االجتهادية  وهذه الوحدة هي
ببعديها الفاعل واملنفعل وباحتاد ) التواصي بالصرب(العمل اجلهادية  يةواملنفعل ونظر

فلنـشرح ذلـك    .  يف أصلها مجيعا أعين تدبر القرآن الكرمياألربعة األبعاد هذه
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فليـست  .  نرجو من اهللا أن يكون حمكما من حيث الشكل إن شـاء اهللا  شرحا
ـ     نظرية د الكـالم عـن   املعرفة يف هذا املنظور تعين مـا ميكـن أن يفهـم عن

أو بـاملعىن الواسـع   ) نظرية العلم( باملعىن الضيق أخذناهاسواء  ااالبستومولوجي
 من حيث هو اإلنساينإمنا املقصود ظاهرة معقدة جتعل الوجود .  )املعرفة نظرية(

إنساين ذا مدد يعطيه سلطانا علميا وسلطانا عمليا جمـردين ومطـبقني يف    وجود
 بفعلني معقـدين ال  ٨٢ )حبسب التأويل اخللدوينمها عني االستخالف (  الكون

على النظر والعمل من حيث مها جزءان من مؤسسات اجلهاز العمراين  يقتصران
أحكام عمل اجلهاز العمراين نفسه بكل أبعاد هذا العمل يف جمـاالت   بل مها عني

  .اخلمسة اليت هي طبيعة تعلق الوجود اإلنساين بالكون وما بعده خلقا وأمرا القيم
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V -  القرآنية الشاملة" التربية-املعرفة"نظرية.   

  
الشاملة القرآنية من حيث هي فـن قـائم   " التربية-املعرفة" ميكن أن حنلل نظرية
كذلك أوالمها تدرس مقومات نظرية املعرفة الشاملة والثانية  الذات على مرحلتني

  : ظرية التربية الشاملةالتطابق بني نظرية املعرفة الشاملة ون حتدد داللة
هذه النظرية من خالل مفهومني يـستعمالن عـادة مبعـىن     فأوالمها ندرس فيها

الطريقة واملنهج يف فعل اإلنسان وانفعالـه  :  متام االختالف الترادف ومها خمتلفان
 اخلمسة بالوجود عامة التعلقات اليت هي عني أصـناف  اإلنسانية خالل التعلقات
.  ع التنافس بني البشر ومن مث فهي حلمة العمران وسـداه وموضو القيم اخلمسة
الفلسفية من خالل حتليل سريع للمآزق اليت آل إليها احلل النقدي  ونعني دالالا

  .الكنطـــــــــــــــــــــي
 نبني فيها التطابق بني نظرية املعرفة الشاملة ونظرية التربيـة الـشاملة يف   والثانية

  حددت املواصفات اليت ينبغي أنالقرآن الكرمي وعالقة ذلك خبصائص النص اليت
 أو األمسىتتحقق يف منهج فهمه وقراءته وهي عينها أدوات التعليم عامة والتعليم 

  .التعلــــــــيم الــــــــديين خاصــــــــة
والفهم املناهج اليت تقبل اجلمع حتت  وبذلك يتبني أن اكتشاف كل مناهج القراءة

والفلسفية  ) شكال( خيية مبعانيها اللسانية والتار اسم واحد هو اهلرمينوطيقا عامة
الفكر الديين عامة ويف التعليم الديين خاصة مل يكن جمرد  يف ) مضمونا( والدينية 

ال ختلو منها جتربة تارخيية بشرية سواء كان نـص دينـها    صدفة بل هو ضرورة
لصلته احلتمية باآلداب والتاريخ مجعا ألصناف القيم اخلمسة إمـا   مرتال أو طبيعيا

 الذوقية والرزقية والنظرية والعمليـة :  تعلقه بأحكامها الدينية واخللقيةل لذاا أو
  . والوجودية
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  :املرحلة األوىل مقومات نظرية املعرفة وعالقتها بالطريقة واملنهج

  
  

يف ) املنـهج (واملنفعـل  ) الطريقة(مها طبيعة الصلة بني الفاعل  فالطريقة واملنهج
و مستخلف وأي موجود من املوجـودات   من حيث هاإلنسانبني  التعلق القيمي

طريقة التعلق الذوقي ومنهجـه فعـال   :  ممارسة االستخالف من حيث هي جمال
التعلق الرزقي ومنهجه فعال وانفعاال وطريقة التعلـق النظـري    وانفعاال وطريقة

 وانفعاال وطريقة التعلق العملي ومنهجه فعال وانفعاال وطريقة التعلق ومنهجه فعال
بدورها  منهجه فعال وانفعاال من منظور الوعي ذه التعلقات اليت هيالوجودي و

الفعل  موجودات يتألف منها مفهوم االستخالف عندما تكون الطريقة واملنهج يف
حالة   الشرعية ومها مصدر مفهوم الطاغوت يفاألحكامواالنفعال جاريني حبسب 

  . ض معهاجرياما بغري هذه األحكام ناهيك عن جرياما بالتعار
استعمل مصطلحني شبيهني مبصطلحي الطريقة و املنهج مهـا   لكن القرآن الكرمي
لوصف العالقة بني الـدين الكلـي يف تعاليـه    ) ٤٨املائدة (  الشرعة و املنهاج
مـا  .  التاريخ الفعلي بفضل التنافس املشار إليه يف نفس اآليـة  وتعينات حتققه يف

لطريقة واملنهج أو بني الشرعة واملنهاج مـن  فلنحاول فهم الفرق بني ا ؟ املقصود
ميكن  فعالقته بفاعله.  التمييز بني عالقة فعل املعرفة بفاعلة وعالقته مبفعوله خالل

العالقة  البا ما تكون صفات هذهغو:  تسميتها الطريقة اليت يفعل ا الفاعل فعله
حيقق انفعال  ذي املنهج التسميتهاوعالقته مبفعوله ميكن .  من جنس خلق التعامل

احلـذق   غالبا ما تكون صفات هذه العالقة مـن جـنس   و:  املوضوع بالفعل
  . الصناعي

  



 ٨٥

الطريقة أقرب إىل أخالق الفعل ليكون على أحسن وجوهـه   فيتبني من ذلك أن
. إىل تقنيات الفعل ليكون على أحـسن وجوهـه تقنيـا    قيميا وأن املنهج أقرب

ومعىن ذلـك  .  ة ومعيار الطريقة السمو اخللقيالتقني فيكون معيار املنهج النجاعة
فعال ناجعا تقنيا ومقتصرا على النجاعة التقنية مع املواد أو  اإلنسان ميكن أن حيقق

فـإذا أضـفت إليـه    .  فيكون ناجعا وقد يكون مع ذلك فظا وغليظا مع البشر
 العلم التقين كان ذلك سياسة الفعل وليس تقنية الفعـل فيكـون   الطريقة يف فعل

ومن األمثلة على ذلك ما يقوله القرآن للنيب يف طريقـة سياسـته    . مسحا ولطيفا
. هذا يتعلق بالطريقة" كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك ولو: " اجلماعة

لكن كيفية استعماهلا هو الطريقـة  .  التربية مثال أو تقنياا فهي واحدة أما منهج
رىب هو نفسه مشاركا يف فعـل التربيـة   وأول ذلك جعل امل.  حتقق املطلوب اليت
   . التربية التعسفيةأخطاريبني ذلك ابن خلدون يف كالمه عن  كما

بتمعن يعلم أن كل اآليات املسددة خلطى النيب يف الـسياسة   وكل من قرأ القرآن
 يعد من شـؤون  أنالكالم عن الطريقة خاصة الن املنهج ميكن  والتربية تتضمن

 اليت تشري إىل االقتصار على اآليات اليت قدمنا ميكن ذكر يةاآل ففضال عن.  الدنيا
ليـست علـيهم   :   دون التشهري والفرض من أمثال العبـارات واإلقناع التذكري

لكن الطريقة الـيت تعتـرب   .  وكلها تتعلق بالطريقة... اخلأفأنت تكره  مبسيطر أو
قة اليت وصـفت يف   هي الطرياإلهليةتربية الرسول املسددة بالتوجيهات  بديال من

مفهوم التواصي باحلق يف االجتـهاد ومفهـوم التواصـي    :  مبفهومني مها القرآن
  والعمل الصاحل وشـارطني لإلميانلذلك اعتربمها اهللا مرادفني .  اجلهاد بالصرب يف

  . لالستثناء من اخلسر
 خـوة األجيعل احلق حصيلة عمل مشترك بني طالبه فيصبح أصل  فالتواصي باحلق

والتواصي بالصرب جيعل العمل .  العرق وكل أسباب التمييز بني البشر لية علىاملتعا
فال بد أن يكون العمل مشتركا بني القائمني به حـىت  .  لنفس املعيار به خاضعا
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لذلك اعتربنا هذين املفهومني مصدر املؤسسات البديل مـن  .  حقا يكون عمال
فال وجود لكنيسة .   الطاغوتالوصية اليت نفاها القرآن لكوا مصدر املؤسسات

بـل مؤسـسة    ) النخب العلمانية( وال لكنيسة عقلية  ) النخب الدينية(  روحية
باحلق ومؤسسة التواصي بالصرب مها اللتان تشرفان على االجتهاد منهجا  التواصي

 .بطريقة التواصي باحلق واجلهاد منهجا للعمل بطريقة التواصـي بالـصرب   للنظر
 وع املوضوع النظري بشرط أن يكون بطريقة التواصي باحلقاالجتهاد منهج يط

  . يكون بطريقة التواصي بالصربأنواجلهاد منهج يطوع املوضوع العملي بشرط 
إيضاح هذه املسألة العويصة سنصوغها بلغة الفلسفة املعاصـرة   ىت نتمكن منحو

 نقـد  : ٨٣ الوظيفة اليت ينسبها البعض إىل النقد الثالث عند كـنط  وسننطلق من
فاملوضوع الثالث الذي تصوره البعض جسرا واصال بني العلمـني    .ملكة احلكم

لنا فيه رأي خمتلف متاما عن الرأي السائد قد يستعـصي فهمـه    النظري والعملي
صادر عن هذا التصور العميق لنظرية املعرفة الشاملة اليت هي عني  على الكثري ألنه

وسنحاول شرح هذا الرأي بأقصى ما ميكن .   املستخلف يف العاملاإلنسان مرتلة
الوضوح عمال باإلحكام الشكلي الذي هو عني البيان الذي يتـصوره ذوي   من

فموضوع نقد ملكة احلكم !  النعسان مرتلة دون العرفان فضال عن الربهان الفكر
                                                

يف نظرية املعرفة كالما مقبـوال   فال ميكن أن نتكلم. جلوئنا إىل هذا املثال يقتضيها املوضوع املدروس نفسه علة - 83
التقاليد اليت أرساها كنط وآلت إىل الردين املهدمني للبشرية قصدت حـط    دون التخلص مناإلسالميمن املنظور 

إىل العمل يف الوضعية العملية اليت  ية النظرية أو العلموية اليت تطبعن كل شيء ورفع النظرإىل النظر يف الوضع العمل
  الظواهرإالباملعىن الناتج عن املقابلة الكنطية بني النظر الذي ال يعلم  وحنن نستعمل احلط والرفع.  رخن كل شيءؤت

وهو ال يرى العمل قابال ألن يكـون ذا   ه املقابلة ال يعتمد هذاإلسالميلكن املنظور .  والعمل الذي يتعلق بالبواطن
يكـون   فإذا اقتصر النظر على املظاهر فإن العمل لن. إذا مل يكن دي من العلم معىن وقادرا على البلوغ إىل احلقيقة

ميسر مبعىن أن املرء يبذل الوسع ليعلم ما هو  فهو اجتهادي: فهما عندنا كالمها اجتهادي وجهادي. إال مثله أو دونه
جماهـدة   والفعل يكون يف احلـالني جماهـدا  . وليعمل ما هو قادر عليه) إال مبا شاء وال حييطون بشيء من علمه( 

 قصدت فقه اللغة العربية الذي جعل إليهالوصول  لكن داعيا آخر كان منطلق احلل املناسب الذي متكنا من. وجهادا
الذوقية ليوحي  لقبح فيبني الصلة الوثيقة بني القيم اخللقية والقيماخللقية بامسي احلسن وا  يسمي القيماإلسالميالفكر 

  .بسبب موت السؤال الفلسفي يف فكرنا لنا باحلل البديع الذي تضمنته الرسالة اخلامتة وكان مهمال
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 للوحدة اليت تبدو موجودة يف موضوعي النقدين اآلخرين إذ هو جيمع بني فاقدة
أما مها   عليه منفصال عنهما يفيداإلبقاءلفني متام االختالف بل إن موضوعني خمت

باجلميل واجلليل منه  فالقسم املتعلق.  بدورمها فاقدان للوحدة بالنقص ال بالفضل
 ألنهالعضوي والكوين غري  غري ألنه تابع للنظر كما سنرى والقسم املتعلق بالغائي

  .  تابع للعمل كما سنرى كذلك
 من موضوع نقد ملكة احلكم البعد االنفعايل من األولالقسم  أن نعتربميكن أوال 

 يدرس منه كنط إال البعد الفاعل الذي ينسب إليه الفاعلية يف النظر النظر الذي مل
 يف نقـد العقـل   اإلدراكالبعدين من مفاعيل ملكة احلكم فاعلة صورة  فكال. 

م يف النظر فاعل وهو الـذي  فاحلك.  ومنفعلة مبادته يف نقد ملكة احلكم اخلالص
 وهو ما يعنيه كنط بالتعايل أو قبلية التصوير العقلي ملادة احلـدس :  املادة يصوغ

 و  الكليـة (   شرطا للتجربة وملوضوعها وللخاصيتني الـضامنتني ملوضـوعيتها         
املـادة   وهو يف اجلميل واجلليل منفعل إذ يبدو دور الصوغ ناجتا عن.  )الضرورة
ومثلمـا  . ا والفكر يتلقاها أو هو ينفعل ) مون اخليال املبدعوهي مض( نفسها 

التحديديـة حيـث    يبلغ فعل ملكة احلكم يف الوظيفة التوجيهية حدود الوظيفة
فتتولد املثل فكـذلك   تتجاوز قدرته التصويرية ما تقبله املادة التجريبية من تصوير

ادة التصويرية ما حيتملـه  امل  اجلليل حيث تبلغ قدرةإدراكيبلغ االنفعال أقصاه يف 
يف فعل النظر الذي يدرسه نقـد    امليتافيزيقيالتجاوزفيكون :  فعل احلكم املصور

   ! .يكون الالمصور عني اجلليل العقل اخلالص مناظرا للجليل يف انفعاله حبيث
نعترب احلكم الغائي يف نقد ملكة احلكم ممثال للبعد االنفعايل مـن   وميكن ثانيا أن

ذلك أنه يوجد نفس التناسب بـني  .  عملي الفاعل يف نقد العقل العمليال احلكم
 .التناسب الذي وجدناه بني بعدي النظر وبعدي احلكم اجلمايل واجلاليل بعديهما

  من العقل العملـي والغائيـة  األخالقفالغائية العضوية من ملكة احلكم تناسب 
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منـاظرة    يف فعل العمل٨٤ يةفتكون امليتافيزيقا العمل:  الكونية تناسب الدين منه
  .!   للدين يف انفعاله
 يف العمق األمرينبغي أن نعكس يف كل هذه احلاالت ألن حقيقة  ويف احلقيقة فإنه

فالعقل ليس فاعال يف نقد العقل اخلالص إال ومها ألن كـل  .  هاهنا هي ما نصفه
هو فعـل يف  يفترضه ال بد أن يعيد فيه النظر بال توقف وال غاية ومن مث ف تصوير

 إنـه يف .  وتلك هي علة تطور املعرفة العلمية املتواصل:  وانفعال مبوضوعه ذاته
أفعـال   الغاية منفعل لكون تاريخ النظر هو التخلي املتوايل إىل غري غاية عن كل

يف القـسم   أما.  العقل السابقة من أجل فعل فرضي للتالؤم مع فعل املادة املعرفية
الـذي حيقـق    م فهو ليس منفعال إال ومها الن التصوير من نقد ملكة احلكاألول
 كلها هي الـيت  اإلنسانية  الفين خالد وال حيتاج العقل إىل تغيريه بل إن احلياةاألثر

هذه احلالة هو الفاعل واملـادة   فيكون العقل يف.  األثرتتغري مبقتضى ذوقها لذلك 
  . هي املنفعلة

تتألف منها نظرية املعرفة القرآنيـة الـيت   الدقيقة والعميقة اليت  تلك هي العالقات
وقـد  .  عليها منهج الفهم والقراءة لكل آيات الوجود نصيها وطبيعيهـا  يتأسس

 مث عاد إىل الغفلة عنـها منـذ أن توقـف    اإلسالمالفكر البشري قبل  غفل عنها
مث تدعم النسيان منذ أن قبل .  املسلمني وجهادهم لتحقيق شروط الرسالة اجتهاد
احلديث حتليالت كنط فبقي الفكر مترددا بني رد النظـر إىل العمـل يف    الفكر

وما تاله من رومانسية وإيديولوجيات عملية مشوليـة إىل ايـة القـرن     الفشتية
ورد العمل إىل النظر يف الوضعية وما تالها من علموية وإيـديولوجيات   املنصرم

                                                
 لنظرا. التجاوز امليتافيزيقي لفعل العقل يف النظر وقبوله يف فعله يف العمل وال ميكن للمرء أال يعجب من رفض - 84

 والقبـول الثـاين هـو أصـل     األول والتناقض بني الـرفض . امليتافيزيقي هنا يزعمه صاحبه علما وهو هنا عقيدة
 العلمي أو العملـي  اإلنسان تأليه تأيديولوجياوضعية وما أدت إليه من   الشمولية رومانسية كانت أوتامليتافيزيقيا

  .بوصفه كليهما أو
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ثلها مثل جل خنب العـامل  فكانت خنب املسلمني م.  مشولية إىل نفس الغاية نظرية
  . هذه العودة للفصام املرضي وتأليه النسيب ضحية

ميكن أن جنمل حتليلنا من منطلق تعديل احللول الكنطية فنقول  وحاصل القول إنه
 هي أثر املادة النظرية والعملية يف الصورة النظرية والعملية ومن مث إن ملكة احلكم

 اليل منها يف نقد العقل النظري ويوضعفاملفروض أن يوضع القسم اجلمايل واجل
 القسم العضوي والكوين يف نقد العقل العملي وجيمع الكل يف نفي ميتافيزيقـا 

اخلالص  ألن فضل صورة املعرفة على مادا يف العقل(التقابل بني الصورة واملادة 
احلكم وفضل  يعدله فضل املادة على الصورة يف القسم اجلمايل واجلاليل من ملكة

الصورة يف القسم  ورة العمل على املادة يف العقل العملي يعدله فضل املادة علىص
التفاضل بني مقومي العلم  الغائي العضوي والغائي الكوين يف ملكة احلكم فيزول
احلكم الذي يلغي التقابـل   ومقومي العمل وبني العلم والعمل وحتصل الوحدة يف

 واملاهيـة  اآلنيةمعرفيا وبني  ) إلينا سبتهيف حقيقة الوجود وال يبقي عليه إال يف ن
 كل نبتتأففها ابن سينا لفصله بينهما ظو فنعود بذلك إىل احلدود اليت.  وجوديا

عقيدة :  دون حده الذي هو شرط صحته الفلسفة احلديثة على الفصل الفصامي
 أو واجب الوجود حبيث إن القبول بالفصل واآلنيةاملوجود الذي تتحد فيه املاهية 

 مفاده أن ماهية اهللا مبجردها تقتـضي  الذي بينهما علته القول بالدليل الوجودي
   .وجوده

فاعال يف نقد العقل العملي إال ومها الن كل حتـصيل عـيين    كما أن العقل ليس
 اخللقي اجلازم يشترط التخلي عن كليته ومـن مث ضـرورة   األمر اإلنسانلطاعة 

 اخللقي فعال حقيقيا ذا قيام فعلي يف الوجـود  العينية ليكون الفعل التأثر بالدوافع
فيكون العقل هنـا كـذلك   .  إليه لئال يبقى مقصورا على الوجود الذهين املشار

فاعال حبيث تصبح أوامر العقل العملي اجلازمة من جنس الفرضـيات   منفعال ال
العلمية  يف املعرفة(لكنها ال تتغري يف ضوء التجربة النظرية .  تتغري بال غاية النظرية
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والوحي اخلامت يعلمنـا    .)املعرفة العلمية اخللقية(بل يف التجربة العملية ) الطبيعية
العـضوي والكـوين فعـل     لكن القسم الغائي.  بأنه ال وجود ملعرفة غري هاتني

تكتسب معناها إال بفضل   البشرية العمالاألحقيقي ألما ال يتغريان بل إن كل 
 ونظـر العقـل   اإلرادة  فمن دون تصور اإلنسان عمل. هذين التصورين الثابتني

موضوع العمل وجمالـه   متناسقني وغائيني لعناصرها وحدة حية ومن دون تصور
أن ينظـر أو أن    كال متناسقني يستحيل علـى اإلنـسان  وجمالهوموضوع النظر 

  . مستخلف  من حيث هو بالفطرةاإلنسانألن ذلك هو عينه جوهر : يعمل
 ال يقبالن التحديد األمرينوجهي النظر ووجهي العمل جيعالن  وهذا التالحم بني

 وتواصيا بالصرب للثاين إذ إن لألولاالجتهادي واجلهادي تواصيا باحلق  إال باملعىن
التعاكس بني بعدي النظر وبعدي العمل يف التصور السطحي الـذي قدمـه    هذا

 يلغي كـل  ألبعاداالتصور الذي نستخرجه هنا من حتليل العالقات بني  كنط ويف
 النظرية والعملية فيلغي الشموليات ويرجعنـا إىل املوقـف   جياتلولإليديو وهم
 يتقدم فيه حدود التصوير النظري أمام التصوير اجلمايل واجلاليل وحـدود  الذي

  التصوير الغائي العضوي والغائي الكوين فيـصبح اجلمـال  مالتصوير العملي أما
 الكونية كما تتعني يف املثـل والـدين اللـذين   واجلالل والوحدة احلية والوحدة 

الوجـود    جهادا لتأصيلاإلنسانية واإلرادة اجتهادا اإلنساينيشرئب إليهما العقل 
الثنائيـة    فنتحرر مـن واألخروي يف حياة يتكامل فيها البعدان الدنيوي اإلنساين

 ملكة إىل نقد املرضية اليت أسس هلا النقد الكنطي ومل يتمكن اجلسر الذي ينسب
  . احلكم من جسره لبقاء اجلرف اهلاري بينهما
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الوحدة اليت أرجعناها لبعدي النظر وبعدي العمل وأصل الكـل   وملا كانت هذه
 احلـق الـذي   إدراك الذي هو فعل مضاعف لكونه فعل احلكم وحدةهي عينها 

   :٨٥  إىل معنيي الصدق املقابلني ملعنيي الكذبباإلشارة ميكن تقريب معناه
  

 يطابق املدرك حبـسب معـايري   إدراكا لكونه بالصدق املعريف عل مشروطفهو ف
ال املضمونية كما تتحدد يف العلم االجتهادي بعد امتناع القول  املطابقة الصورية

ــل ــوم    بالعم ــل معل ــن ك ــييب م ــد الغ ــيط بالبع ــق احمل   .املطل
 ولـيس  اإلدراكالشتراطه التعبري الصادق عن  وهو فعل مشروط بالصدق اخللقي

ما يف الوعي املدرك حىت ينطبق معيار التواصـي    بغرياإليهاملتعبري الكاذب عن ا
   .باحلق

املوضوع واحملمول ليس فعال قوليا فحسب بل هـو فعـل    ذلك أن الوصل بني
املفترض يف الوصل احلكمي إىل تواصلهما يف وحـدة   وجودي يتجاوز انفصاهلما

.   وملتعلقاـا يف عـني املـدرك    يف ذهن املدركاإلدراك القيام الفعلي لتصورات
 يربز الوجه الثاين من احلكم احلملي وجه اجلهة اليت لألول فبمجرد احلكم بالثاين

.   حكم ذهينجمردالعالقة احلملية قائمة يف الوجود العيين وليست  تتمثل يف اعتبار
ال أو عمليـا  عكل حكم بصرف النظر عن كونه نظريا فاعال أو من فيكون احلكم

  : ذا بعدين  أو منعالفاعال
  
  
  

                                                
: بشرطني آخرين أعمق مها ما يترتب على التواصي بالصرب ها أنه مشروط كذلكولنقل لتقريب معناه إىل حقيقت - 85

تكون احلقيقة  وبذلك.  يصبح حقا حقا إال إذا حتقق يف صاحبه وحققه صاحبه يف الوجود الفعلي فالصدق مبعنيني ال
  .ملي أو النفاقاملعريف أو الغش ووجهي الكذب الع عني احلق الذي ينايف الباطل بكل وجوهه أقصد وجهي الكذب
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 يصل بني املوضوع واحملمول بالنسبة احلملية الـيت تؤلـف املاهيـات             أفقيبعد  

  . الذهنيـــــــــــــــــــــة
 الوجودي الذي حيزم بقيـام      باإلثباتوبعد عمودي يصل بني القول واملقول فيه        

  . نيات الفعلياآل
جهـي   جامعا بني وشروط ضة العرب واملسلمنييف كتاب  لذلك اعتربنا احلكم

هي صورة الدليل الوجودي وهي صورة كل وعـي   فصورته . الدليل الوجودي
فاعالن أو منفعالن ومادته هي مضمون كل  من حيث هو حكم نظري أو عملي

كان احلكم متكلما عن الذات احلاكمة كما   وخاصة إذااألربعةوعي ذه املعاين 
نـاه إىل الـدليل   منه هـذا التحليـل فأرجع   يف مثال الكوجتيو الذي استخرجنا

  . نفسه عرف ربه من عرف:  الوجودي مثبتني بذلك معىن
عقلي مبجرد حصوله الواعي حتققا فعليا للدليل الوجودي  وبذلك يصبح كل فعل

 )  املاهيـة  (اإلدراكالذي ينفصل فيه ) اإلنسان(الوجود الذايت   نسبيةإدراكإذ إن 
 إدراك إال متالزمـا مـع    كذب املدِرك ال يكـون إلمكان) الوجود( عن املدرك

:  )اهللا( الذي تتطابق فيه املاهية والوجود المتناع الكـذب عليـه   املوجود املطلق
الكذب ماهية بال وجود ومصدره القدرة على الفصل بينـهما يف   وإذن فجوهر

  : التعليم آفته اليت ال ميكن التحرر منها إال بشرطني الذهن وهو آفة
  

العمران إىل حد يلزم عنـه التـدخل        أن يكون التعليم أقدس وظائف       - ١
  . الرسالة:  املباشر من اهللا

 طغيان على وعي    أداةأال يكون املشرفون عليه كنيسة حتول التعليم إىل          - ٢
 . نفي الكهنوت:  املتعلمني
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تطابق نظرية التربية الشاملة مع نظرية املعرفة الشاملة : املرحلة الثانية 

  : وعالقتها بالطريقة واملنهج
  
يكن بشروط التربية الشاملة واملعرفة الـشاملة يتحـول إىل أهـم     عليم إذا ملفالت

وقد اعترب القرآن الكرمي النبوة مشروطة بأمرين متقدمني عليهـا    .أدوات الطغيان
واحلكم لئال تتحول إىل مصدر التحريف الـذي يـؤدي إىل العلـم     مها الكتاب

ما كان لبـشر أن  : "  به عامةمن خالل تأليه الرسول خاصة ونوا والعمل احملرفني
الكتاب واحلكم والنبوة مث يقول للناس كونوا عبادا يل من دون اهللا بـل   يؤتيه اهللا
  ومبا كنتم تدرسـون ) وظيفة الكتاب  ( ربانيني مبا كنتم تعلمون الكتاب كونوا

 اإلنـسان  خاصـة و  الوسطاءونفي تأليه ) ٧٨ آل عمران) " ( وظيفة احلكم  ( 
 عبودية يف عبادة اهللا وحده ذلك هو اجلمع بني الكتاب واحلكم يفحلصر ال عامة

 وذلك هو جوهر التعليم الديين بالكتاب سـلطة بـذاا ودون  :  النبوة الصادقة
 وهو ما يقتضي أن يكون الكتاب بذاته متضمنا لكل أبعـاد املعرفـة  .  وسيط

  . والتربية الشاملتني
 ذا قدرة فعلية علـى الفهـم   اناإلنسالنظرية أن يكون  وأول شروط صحة هذه

أن شرطهما الكتابة رمسا للصورة وتسجيال للصوت الن ذلك  والقراءة اللتني رأينا
وتلك هي العلـة يف  .  التسمية:   خاصةاألساسيةووظيفته  هو شرط الكالم عامة
 بالقدرة على التسمية علـة ضـرورية وكافيـة    اإلنسانمد  اعتبار الرمز القرآين

لكن هذه القدرة .  ورد يف الرد على اعتراض املالئكة  كمارضاألالستخالفه يف 
ب بل هي تفتح له باب القدرتني علـى  سالصادقة فح  للتسميةاإلنسانال تؤهل 

   .التسمية الصادقة والكاذبة
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 أوهلا بني عنصري -١:  اليت تتحدد بثالثة جماالت مفتوحة وذلك هو منبع حريته
 وثانيها بني عنـصري  -٢ ) يف والصدق اخللقيالصدق املعر بني ( األولاملستوى 

) حتقق احلقيقة يف ذات املدرك وحتقيقه إياه يف الوجود العـيين   (  املستوى الثاين
 و ٤ األولـني املستويني ويصل هذا املستوى الثالث باملستويني   وآخرها بني-٣
يف  ال الثـاين  يف اال الثاين واثر ااألول الناتج عن أثر اال األداء  هامشا-٥

  ذات فروع مخسة هي هوامش املسافةاإلنسان فتصبح هوامش حرية األولاال 
التقـومي   : مرتالاليت يقطعها التنافس على القيم وجماالت التشريع وضعيا كان أو 
  . الوجودي الذوقي والتقومي الرزقي والتقومي النظري والتقومي العملي والتقومي

ملضاعفني قابلني للخلط مع اليقني العفوي الغفل النـاتج  املستويني ا وملا كان كال
املتحكم يف التنافس على القيم يصبح بادئ الـرأي والعقـد الغفـل     عن اهلوى
وسوء النية واخلبث القصديان متحكمة أربعتها يف التعامل بني البـشر   االنفعاليان

لقـرآن  لـذلك حـدد ا  .   احلقيقةإدراك املعىن النفسي من اإلنسانيتجاوز  فال
 التربية الشاملة اليت خترج البشرية من هذه الوضعية باسـتعمال أداتـني   مقومات

التواصي  : عاصمتني قدر املستطاع من اخلطأ يف االجتهاد النظري واجلهاد العلمي
إىل ما يتعاىل  باحلق والتواصي بالصرب املخرجني من اخلسر أو من الغفلة واملوصلني

  . ىل املستوى املنطقي اجلمعيعلى املستوى النفسي الفردي إ
املعىن سنكتفي بشرح سريع فلسفي لدالالت اآليـات الـسبع    وحىت نوضع هذا

واملقصود بالشرح الفلسفي ليس .  ١٠٥ بدءا من اآلية اإلسراء  من سورةاألخرية
على معىن النص فنرغمه عليه لنقول هذا باطن النص وراء  فرض مضمون فلسفي

ناسق ملعاين اآليات يف ضوء كامل املقدمات اليت سـبق  املت بل هو الفهم.  ظاهره
  .احملاولـة وخاصـة مـا بينـا يف نظريـة املعرفـة الـشاملة        شرحها يف هذه
وباحلق أنزلناه وباحلق نزل ومـا أرسـلناك إال   "  ١٠٦- ١٠٥:  ولنبدأ باآليتني
 .  "وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس وعلى مكث ونزلنـاه ترتيـال   * مبشرا ونذيرا
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.   أن اهللا يؤكد التطابق بني ما أنزل وما نزلاألوىليكون قصد اآلية  فال ميكن أن
يتطرق إليه الشك يف قدرة اهللا على حتقيق املطابقة بني فعلـه ومفعـول    فال أحد

 وصـفة  اإلنزالكما ال ميكن أن يكون القصد املطابقة بني اخلرب عن صفة  .فعله
  . ذيب املخرب يف هذه احلالةلنفس العلة فضال عن امتناع تك النازل

 تـصف  األوىلوهو أن بـاحلق  :  واحد هو ما تؤيده اآلية الثانية مل يبق إال معىن
ومعـىن ذلـك أن اهللا ال   .  وباحلق الثانية تصف مضمون النـازل  اإلنزالطريقة 

 ) مبعنييه املعريف للنظر والعقيدة واخللقي للعمل والـشريعة (  خيصص مفهوم احلق
لذلك جاءت اآلية .  رسالة بل هو يصف به طريقتها يف التبليغال لوصف مضمون
 لتقـرأه علـى   -١:  هذه الطريقة بتعليل التفريق بضرورات التعليم الثانية لتصف

أما ونزلناه ترتيال فهي معطوفه علـى فرقنـاه     .  على مكث ) لتقرأه( و -٢الناس  
 .على مكـث ) قرأه لت( لتقرأه على الناس و:  تعليلها عني تعليل التفريق فيكون

 والقراءة على مكث تكون منطقيا يف أحوال ثالثة منفصلة وجمتمعة حبسب ظرف
: املعنيني فهي متقدمة على قراءته على الناس ومصاحبة هلا وتاليه مع مجع:  الرتول

والقران أيضا ومن  املعىن التفريقي واملعىن التجميعي ألن كلمة القرآن تعين اجلمع
الداللة اليت يعرب عنها الرديف  وهي هلا) قران(وتأليف )  تفريق(مث فالقراءة حتليل 

النوازل تفريقـا وجتميعـا للقـرائن     فالترتيل على.  " الترتيل " :  الوارد يف اآلية
  ! . ال ميكن أال يضيف شيئا إىل املعىن النصية والعينية يثبت أن املعطوف يف اآلية

 مبعىن نزول القرآن من السماء بـل  اإلنزالالقصد من الترتيل  فال ميكن أن يكون
ترتيل النص على النوازل أي إن كل نص من نصوص القرآن كان  هو القصد هو

 القـرآن صـدق املعـىن    حلدث تارخيي مالزمة احد أعيان ما حدثا نصيا مالزما
وجها املعىن الذي يكون حقيقة ذهنية يف العلـم وحقيقـة    وذلكما مها:  ملفهومه

لكنه يكـون عنـد   .  اإلنسانيف اخلارج إذا نسب املعىن إىل  عينية يف املشار إليه
 وهو ما اقتـضى  قاملالصحقيقة مطلقة ال ينفصل املفهوم منها عن  نسبته إىل اهللا
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وقد فهم منه أغلب الناس ما يـسمى  .  اآليتنيوالترتيل املشار إليهما يف  التفريق
 يف عينيـة   النص حصرا لكلية الـنص مؤرخيالرتول مضمرين علته عند  بسبب
القصد فهو مناسبته أو النازلة اليت هي عني من حتقق معنـاه الـذي    أما.  السبب

 ألن األمر يتعلق مبا يشبه اجلدل النـازل مـن   تالتحقيقايتناهي من  يقبل ما ال
 .وفهم الترتيل ذا املعىن يعيدنا إىل فهم التفريق.  املشار إليه من أعيانه الكلي إىل

 فيكون التنجيم يف.  ب بل هو كذلك التمييز بني املعاينفليس هو التنجيم فحس
بني  النص ليس جمرد تقسيم حتكمي بل معربا عن حتليل للمعىن بالفرقان الذي مييز

مث فلنـا   ومن.  املعاين حبسب منطق نظرية املعرفة الشاملة ونظرية التربية الشاملة
مجيعا لكونـه    وأصل هلاأربع مستويات فرعية اثنان من التفريق واثنان من الترتيل

التفريق  -١:  شرط حصوهلا على أفضل الوجوه فضال عن كونه مصدر وجودها
والعملي ملضمون   والتفريق املعنوي أو التحليل العلمي-٢اللفظي أو تنجيم النص 

للمعىن املقروء يف النوازل   والترتيل املعني-٣الرسالة املشروط يف التنجيم الترتيلي 
للناس املقروء علـيهم يف اخلطـاب     والترتيل املعني-٤اريخ الفعلي احلادثة يف الت

متقدما عليها ومصاحبا هلا وتاليـا    واملكث فيها مجيعا لكونه أصلها-٥الدعوي 
وعمال لقرآن الكل مبعىن لتأليفـه يف   بوصفه عني التفكر والتدبر الرسوليني علما

 القران بني اآليات اليت هي مبعىن حتقيق مشل لكلمة قرآنوحدة حية وهو املعىن األ
   ..تشضي الوجود قرائن دالة على النسق الواحد وراء

احليز الزماين الضروري لفعلي التواصي باحلق والتواصي بالـصرب   وهذا املكث هو
 لذلك فاآليات الثالث املوالية تبدأ.  شرط املعرفة والتربية الشاملتني ومن مث فهو

 عن الصرب إىل حد يشبه عدم املبـاالة بنتيجـة  بنصيحة النيب حول املوقف املعرب 
وموقـف   الدعوة واالكتفاء باملقابلة بني موقف املدعوين استجابوا أو مل يستجيبوا

  . اآليات الثالث من هلم علم قبل نزول القرآن عند مساعه املقابلة اليت تتواصل يف
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عتمـدة علـى   فالدعوة امل.   الدعوة بالعبادة غري املنفرةأسلوب ويتلو ذلك حتديد
 حبـسب  اإلهليـة تترك اخليار للمدعو بني عدة تصورات للـذات   التربية الشاملة

 احلسىن اليت هي عني تصورات األمساء يسميه ا وهي كل أن الصفات اليت ميكن
 والعبادة غري املنفرة رمز إليها بالتوسط يف طبقة الكالم.  املؤمن وربه العالقة بني

  . الصوتية
 احلسىن لوجدناها ترد إىل الصفات الذاتيـة اخلمـس الـيت    األمساء ولو نظرنا يف

 القيم فيكون اخليار يف النداء والدعاء تبشريا حبرية السبل إىل اهللا تناسب منظومة
وعلـة    من البقرة املبشرة باحلرية الدينيـة ١٥٦وتعددها وهو ما حيدد معىن اآلية 
الذاتية   ذات اهللا وصفاتهفآية الكرسي حددت.  كوا ولت آية الكرسي مباشرة

ومنـها قـيم   (  لوجـوده أمساءفهي إما :  اإلنساناخلمس يف عالقتها مبا متد به 
أو لعلمـه  ) الـرزق  ومنها قيم(أو لقدرته ) ها قيم الذوقنوم (حلياتهأو ) الوجود

سبل تؤدي ضـرورة إىل   وكلها) ومنها قيم العمل (إلرادتهأو ) ومنها قيم النظر(
يضفي على هذه القـيم مـن    عتراف بالعبودية لصاحب املدد مبا مبعىن االاإلسالم

 وإرادـا وحياا وقدرا وعلمها  القيام والقيمة استمدادا لوجود الذات البشرية
  .. نساناإالصلصال  من صفات اهللا بفضل النفخة اليت حولت

بوقة التربية الشاملة ببعديها النقدي واالجيايب يف نفيني ونتيجـة مـس   مث تأيت غاية
 ابن اهللا سواء( املرتلة األدياننفي مبدأ حتريف :   بالتكبريومشفوعةباحلمد  ثالثتها

    الطبيعيـة األديانونفي مبدأ  ) كان عيسى أو عزرا وهي أصل شعب اهللا املختار
  الطبيعيـة األديـان الشريك سواء كان واحدا يف اوسية أو كثريا يف كـل   (

 فأما احلمد فهو.  ) ٨٦ ليس له ويل من الذل(  اإلهلي السلطان وإطالق) األخرى

                                                
احلدوث واثبات  فيكون املقصود نفي" اخفض هلما جناح الذل"توحي بالعالقة مع " من الذل" ونسبة الويل إىل - 86

ولد بفتح الواو فحسب بل وكذلك أن يكون قد ولد بضم  القدم بنفي املولودية أي أن اهللا ال ينفى عنه أن يكون قد
 .اإلخالصالواو كما يف 
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املطلقة  وأما التكبري فهو رمز احلرية.   من تسليم بإرادة اخلالقاإلسالمرمز ما يف 
لـذلك  .  العمـل  أو العبودية هللا وحده ومقتضاها االجتهاد يف العلم واجلهاد يف

  : ب واملوجبالسال اإلسالم تنتهي بتعريف بعدي ألااعتربنا اآلية غاية العالج 
  

 أو احملرفة مرتلة كانـت  لألديانمبعيار التصديق واهليمنة  فسلبا هو نقد - ١
املـسيحية  :  تزال عندئذ موجودة يف اجلزيرة العربيـة  طبيعية واليت ما

  . الوثنيات واليهودية واوسية وكل
 لـإلرادة العلم والعمل مبعيار احلمد رمزا للتـسليم   وإجيابا هو إجياب - ٢

والتكبري الذي يعين نفـي   ) على اخلري والشر  احلمد يكوننأل ( اإلهلية
العبودية له وحده أو احلرية املطلقة الـيت ال   ما هو أكرب من اهللا ومن مث
 . أو باالجتهاد العلمي واجلهاد العملي تتحقق إال بالتربية الشاملة

  
ة الـيت  فهي السور.   لتحليل نظرية التربية الشاملة بالصدفةاإلسراء مل خنتر سورة
املعاين اليت عاجلناها يف هذه احملاولة لكأن كل ما حصل يف تـاريخ   تضمنت كل

 البشري لتحديد مناهج الفهم والقراءة باملعىن الذي استخرجناه من تاريخ الفكر
الفكر ومن القرآن متثل مضامني السورة فضال عن كوا حددت صفيت القـرآن             

لسابقة مبنـهج الفهـم والقـراءة    حيث هو نقد وتفكيك للتجارب الدينية ا من
 اليت طبق عليها غربال التصديق واهليمنة فضال عن الدليلني املشريين إىل لنصوصها

والدليلني   شهادة على العاملني بالرسالة اخلامتةىاألمس األمةاحلقائق التارخيية لدور 
لعـادات  واجلهاد بعلم ا  االجتهادإعجازاملشريين إىل اعتماد الرسالة احملمدية على 

  :  خرق العاداتإعجازوالعمل ا ال على 
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  : فأما دليال احلقائق التارخيية فهما
  

  . املستخلف وكلية الرسالة اخلامتةاإلنسان هو عالقة مرتلة األولالدليل  - ١
 الكرة الثانية يف حسم الصراع اجلاري حاليا مع اليهوديـة           الدليل الثاين  - ٢

 . يف صيغتها الصهيونية
  

  : ماد الرسالة على اجلهاد واالجتهاد فهماوأما دليال اعت
  

ميكن أن يقع فيه من خطأ التحريف لعـدم العمـل    تنبيه النيب إىل ما - ٣
وهو أمر كاد يوقعـه فيـه   .  بالصرب بقاعدة التواصي باحلق والتواصي

له أمته دائما من أعدائها   هو عينه الذي تتعرضاإلغراءوهذا :  أعداؤه
 القـيم يف  أمسـى عـن    السامية لتحريفهاإذ يزينون هلا شبها من القيم

  . القرآن الكرمي
ونفي املعجزات اخلارقة للعادات حبجة حامسة هي بشرية النيب فـضال            - ٤

 . بالدعوةاإلقناع عن عدم نفع اخلوارق يف
 هي ما استخرجناه من اآليات الـسبع  األدلةهذه  واحلجة اجلامعة لكل - ٥

وذلك .   فروعا منهاتتضمن كل هذه املعاين  من السورة واليتاألخرية
 . ويل التوفيق ما كان علينا بيانه واهللا أعلم وهو
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  اخلامتة
  

يف داللة اختيار الشعب العريب حلمل الرسالة اخلامتـة بدايـة    خنتم البحث بالكالم
بلسام وفيهم واستئنافا عند دوران الصراع العاملي بينها وبـني   عند نزول القرآن

 الصهيونية واملسيحية املتصهينة مها جوهر التحريف الـذي ( املرتلة األديان حتريف
الذوقية أو  الطبعانية( الطبيعية األديانوجاهلية  ) عناه القرآن يف آل عمران خاصة

اجلاهلية اليت عناهـا   بعد احلداثة مها جوهر باحي والطبعانية املعرفية أو ماالفن اإل
حلضارة املادية والرمزية ا الجتماع مقومات) القرآن يف آل عمران خاصة كذلك

الصدف يف التاريخ فـإين   وحىت وإن مل أكن ممن ال ينفي.   يف أرضهماألساسية
يف اجلزيـرة العربيـة مث    اعترب نزول القرآن على عريب ووقوع أحداثه التأسيسية
كله من الصدف بل هو  الشروع يف معارك االستئناف احلامسة فيها مل يكن ذلك

   .حلكمة بينة
ذات خصوصيات تارخيية شبه مطلقة االنعزال برسالة كونيـة   مة باديةفتكليف أ

 حاليا حـول حمـاوالت   األساسية ودوران معارك الكون إمكاناا متقدمة على
التارخيي املطابق للرسالة اخلامتة رغم ما هي عليه مـن ضـعف    استئنافها دورها

ن يكون دلـيال  لكن ذلك ميكن أ.  منافيني للحكمة ومنطق األشياء مادي يبدوان
  : يف كلتا احلالتني على أفضل احلكم

  
 اليت بدأت من نزول الرسالة إىل الـشروع يف حتـسس أسـباب              األوىلالنشأة  

 . االحنطـــــــــــــــــــــــــــــاط
إىل كل املستقبل الـذي حنـاول تـبني مالحمـه         من هذا الشروع     النشأة الثانية 

   .األساسية
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 من حيث هي شـاهدة   بدورها الكويناألمةحتددان شروط قيام  وكلتا النشأتني
التذكري الدائم مبضمونات الرسالة لئال يكون اخلتم اية التبليغ  ومن مث ساعية إىل

  يفاألسرار ملن يرفض فهم األعذاريف التكليف فضال عن اجلزاء بل اية  املشروط
 وسنبني ذلك يف هذه اخلامتة مـن  . األبرار ليكون من واألمرقراءة آيات اخللق 
  : ا النشأتني وكالمها مضاعفوجهني مها وجه

  
 اإلنسانففيه يكون :  األوىل ففرعه األول هو حكمة البداوة فأما وجه النشأة -١

الفطرة خاصة إذا مل تكن بداوة نكوص بل بداوة أصـلية مل   أقرب ما يكون من
 هـو  األساسـي  مبـدؤه  اإلسالميوملا كان الدين .  سابقة تتل احنطاط حضارة

 ما كان منها طبيعيا وما كان مرتال فإن األديانالديين يف كل  إبرازالفطرة وحماولة 
وأما الفرع الثـاين مـن وجـه    .  أفضل البيئات ملثل هذه الرسالة هذه البيئة هي
:   فيتعلق بقانون احلفظ والتجاوز احلضاري- وهو األبعد غورا - احلكمة األول

 حوهلـا مـن   الذي بعث فيه حممد ذا حضارة متفوقة على من فلو كان الشعب
 لكان أول عمل يقـوم بـه   اإلسالمأرضها ويهديها اهللا إىل  الشعوب اليت ستفتح
وتعويضها مبا يتصورونه حضارة أرقى كما تفعـل أمـم    العرب حمو حضارام

ــام   ــا القيـ ــا يف دعواهـ ــضري  أوروبـ ــالة التحـ   .برسـ
غريهم من الـشعوب   لكن العرب حلسن حظ البشرية مل يكن هلم ما يفوقون به

ختريـف بعـض     أسلمت غري ما سيحققونه بفضل ثورة القرآن الكرمي رغماليت
ممن  ) والفينيقية والقرطاجنية مثل النعرات الفرعونية والبابلية( القوميني والقطريني 

احلضارية وعمل التاريخ املعتمد على ما  حاثياتال مييز بني البحث التارخيي يف اإل
ب اليت باتوا يفاخرون ا فأغلبـها مـن   العر وحىت آداب.  بقي منها حيا وفاعال

  .  من آداب ميكن أن تبزهم ااألخرى لألمم صنع هذه املفاخرة بعد اكتشاف ما
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يتميز به العرب من منجزات حـضارية كـان    كان ميكن أن وذا املعىن فإن ما
 فيـؤدي إىل نزعـة التهـدمي    األخرى األمم ميكن أن يكون بديال مما يوجد عند

   .احلضاري
  
 فهو ثورة القرآن اليت أعطـت العـرب   األوىلمن النشأة  وأما الفرع الثاين -٢

 إمـدادهم من تراث ليس عندهم منه بديل وفرصـة   فرصة االستفادة:  فرصتني
السابق من الشوائب املنافية للكونية مبعياري النقـد   اإلنساينبغربال حيرر التراث 

ون الوضعية والظرفيـة اللـتني   فتك.  التصديق واهليمنة : اللذين حددمها القرآن
مها بدورمها ال ميكن أن تعمال موضـوعيا واضـطرارا إال    اختريتا منطلقا للرسالة

 اليت كانت حتيط م يف الرقعـة الـيت   األربعالسنن احلضارية  ذين املعيارين مع
 السنن -١:  ما نسميه اليوم الوطن العريب من احمليط إىل اخلليج أصبحت بالتدريج

 الالتينية اليت- السنن اليونانية-٢املسيحية اليت نبعت من هذه املنطقة  - يةاليهود
الفارسية   السنن-٣استقرت فيها بعد استعمارمها كامل املشرق واملغرب العربيني 

احلضارات املتقدمـة    احمللية اليت هي بقاياالثقافات سنن -٤اهلندية بنفس التعليل 
يف ) الشرقي القـدمي  التراث( أرقى ما فيها على هذين االستعمارين واليت انصهر

  .األوىلالـــــــــــسنن الـــــــــــثالث 
 وإضافاا سيمثل املنبع الـذي  اإلسالميةغربال الثورة  إن ناتج هذه السنن بفضل

. تزال معني الوجدان البشري إىل يومنا هذا احلضارة اليت ال صدرت عنه مقومات
ر ما حصل يف تـارخيهم  الغربال اإلسالمي بسيط ومعلوم لكونه جوه ومبدأ عمل

 بصدقه من منطلق هيمنتها الروحيـة  اإلسالميةما حتكم اجلماعة  تواصل:  الفعلي
ولعل أفضل رمزين لتحقيق التجاوز حنو الكلية الـيت مل  .  السامي باملعىن اخللقي
الكالم الـديين  ( التقابل بني ما توصل إليه فكر الدين املرتل األمسى  تتحقق بسبب
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        وما توصل إليه فكر الـدين الطبيعـي األرقـى    ٨٧ ) والعيسوياملوسوي ببعديه
 ومها الرمزان اللذان كانـا  ٨٨ ) واألرسطيالفلسفي ببعديه األفالطوين  الكالم( 

  : خبتم الوحي مؤذنني
  

 كلها اليت صـارت مـصلى   واألرضفثم وجه اهللا   تولواأينما "رمز  - ١
ـ  ما يعين أن القبلة من" للمسلمني ني يف املكـان  حيث هي توجه مع

ضـرورات حتييـز    واملسجد من حيث هو حيز معني منه ليسا إال من
  . العبادة الدنيوي وليسا من جوهرها

بعض طقوس الدين الطبيعي غري املنـايف للفطـرة    ورمز مجع احلج بني - ٢
لـذلك  .  املرتل غري املنايف للدين الطبيعي السليمة وبعض طقوس الدين

 الوثنية يف األبعادبني القبلتني وعن  فسفكل املخرفني بالكالم عن التنا
من العجب أال تفهم الطابع الثوري  احلج من أمحرة العلمانيني اليت ليس

 . هلذين الرمزين
 نفسه اإلسالميالثانية ففرعه األول هو جعل التاريخ  وأما وجه النشأة - ٣

فال يكفـي  .  بالرسالة على أحسن وجوهها جهد حتقيق شروط القيام
واحلديث بل ال بد من أن يعاين  ي للرسالة يف نصي القرآنالقيام الرمز

املمكنة عقـال لتجريـب    املسلمون يف التاريخ الفعلي كل احملاوالت
                                                

باحلق والتواصي بالصرب مـن    بأخالق التواصي اهليمنةي طبق عليه القرآن نفسه غربال التصديق وهو الذ وهذا - 87
الرساالت اليت فقدت كليتها مبفعول التحريف ما جيعل كل القـائلني   منظور كلية الرسالة اخلامتة املذكرة بكلية كل

 .املشروعات الضبابية اريف أصحاب كما بينا يف تعليقنا على بعض ختلإلسالم حمرفني اإلسالمية باخلصوصية
 حماكاة للتطبيـق القـرآين   اإلسالميواهليمنة بالتدريج يف الفكر  وهذا هو ما حتقق عليه تطبيق غربال التصديق - 88

التطبيق األول مما ال ميكـن   وإذا كان.  اكتمل يف عمل ابن تيمية وابن خلدونأنالفكر الديين املرتل إىل  بالنسبة إىل
 باألسـاس جله أمكن لنا أن نصفه بكونه  املشروع القرآين الذي ال ك فيه ألنه صريح بل هو هو عنيألحد أن يشك
على الفكر عامة وعلى الفكر  املتطفلنيوتفكيكيا فإن العلمية الثانية هي اليت قل أن يدركها العجلى من  مشروعا نقيا

 .الفلسفي خاصة
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مثل نصهم  ليكون تارخيهم الفعليكيفيات األداء يف حدودها القصوى 
 فالقرآن يقص التاريخ البشري وعلى:  وكأنه ملخص التاريخ البشري

 ونوا يف احلال اليت ينبغي أن يبدأ فيها التطـابق املسلمني أن يعيشوه ليك
ومعىن ذلك  .  الفعلي بني التصور والفعل أو ما يف النص وما يف التاريخ          

 اليت مرت كلها ليست إال هذه التجـارب الـيت   اإلسالميةالقرون  أن
االستئناف احلايل وان هذا االستئناف ينبغي أن يكـون   حققت شروط
واليت تكون بؤرة الصراع الكـوين   ) العوملة (الفعلية  يف حلظة الكونية

ـ   ذاتهاإلسالمفيها حول   أمـام  يالذي بات يعترب العائق الوحيد املتبق
 . اإلميانشرط  اجلربوت الذي اعترب الكفر به

 فهو اجتماع كـل  - وهو األهم - من النشأة الثانية وأما الفرع الثاين - ٤
يف وعـي  )  ابن حزمنسبة إىل(البحزمية  األديانعوامل معادلة تصنيف 

 األمـة  بني خنب األربعةصراعاا  املسلمني فاحنصر الصراع الكوين يف
 -٢القول باحلقيقة ونفيهـا     -١:  نفسها وبينها وبني خنب العامل كلها     

للمخاطبني ونفيهـا    والقول بالكونية الدينية-٣والقول بالوحي ونفيه 
الـسلوب   ا مجعتفإذ.   والقول بالكونية الدينية للمرسلني ونفيها-٤

إم بالـضرورة سفـسطائيو     :  وجدت من هم حرب على املسلمني     
 ) نسبوية الذريعية هي عني ما بعد احلداثة( للكلي العقلي  العصر نفيا

املـسيحية  (  السماوية املوظفون هلـا سياسـيا   األديان ونفاة حقيقة
ـ  ( املخاطبني  ونفاة كلية) الصهيونية ن اليهودية املطابقة للـصهيونية م

وبذلك جند أن :  )نظرية شعب اهللا املختار(  ونفاة كلية الرسل ) البدء
والـصفتني الثـانيتني تعينـان     األمريكـان  تعينان األولينيالصفتني 

 . سرائيلينياإل
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لكن كيف ميكن أن تفهم عندئـذ أنـك إذا     ؟ فهل هذا من الصدف - ٥
لمون املرتلة اليت بشر ـا املـس   حددت املوجبات فإنك واجد ال حمالة

املرتلة اليت تكلفهم بأن  واليت جتعلهم هدف احلرب ممن حتدد بالسلوب
وبـالوحي وبكليـة    يكونوا شهداء على الناس يف القـول باحلقيقـة  

؟  للـشهادة  املخاطبني وبكلية الرسل وذلك هو اخلتم الذي يؤهلـهم 
 فالوجهان بفرعيهما يتحدان يف واقعة تارخيية ال جدال فيها وهـي أن 

 إطـار  بصدد احلـدوث يف      األوىلمثل النشأة   ) الصحوة(انية  النشأة الث 
 القيم اخلمسة ما بأصنافحول اخليارات الكربى املتعلقة  صراع دويل

 علـى  اإلتياندوامة الصراع الدويل الذي أسهموا يف  جعل املسلمني يف
 : قطبيه املستعمرين لدارهم

  
علـى بيزنطـة يف       و ىلاألو على سلطان فارس الطاغويت يف بداية النشأة         اإلتيان

  .غايتـــــــــــــــــــــــــــــــها
 على سلطان االستعمار القدمي يف بداية النشأة الثانية والتصدي لالستعمار           واإلتيان
  . اجلديد

: لكننا ننفي أن يكون التاريخ مطلق التجدد.  بتكرار التاريخ نفسه لسنا ممن يقول
 ثوابت القاتلة هي التحرر من بعض الاإلستراتيجيةوغايتنا .  البىن الثابتة ففيه بعض

االسـتعمار    علىاإلتيانعلينا أن حنول دون سعينا إىل .   على احمليي منهالإلبقاء
نقـع   السابقة حـىت ال  اجلديد والتحول إىل غاية للنشأة الثانية تعلما من التجربة

 يكاد يعيدنا اإلسالمية املقاومات ٨٩ "تطليب"لكن .  بوقوع العدو الذي نصارع
                                                

  اخللـط -١:   ونعين ا ظاهرتني خطريتني قد تفسدان الصحوةاألفغانية" طالبان" نشتق هذا املصدر من كلمة - 89
ومـا  . األفغـانيني  اجلهاد وفوضي أمراء احلرب   واخللط بني-٢ اإلسالم واخلليجية وقيم األفغانيةبني تقاليد البداوة 

وهي ـدد   لعراقبعد نتائجها املدمرة يف اجلزائر والثانية بصدد احلدوث يف فلسطني وا  رأيناأحدامهاخييفين جتربتان 
يؤدي إىل اليأس من كل احللول النظريـة ذات   فهو: فذلك مدمر بوجهني. كل النهضة والصحوة مبا ال حتمد عقباه
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منتصرين خبالف ما حـصل   ر الصراع بصورة تضمن اخلروجينبغي أن يدا:  إليها
إذ أينـا الطـاغوتني ووقعنـا     يف املرة السابقة اليت رحبنا فيها املعركة سلبا فقط

  . بوقوعهما
طاغويت العصر دون الوقوع معهما فيـصبحان تـابعني حـضاريا     علينا أن نوقع

صليبيني لكنهم أخذوا  الوأخرجنا بيزنطة أسقطنا.  اإلنساين ونفتك منهما املشعل
احلضاري فكان انتصارنا مقصورا على الوجه السليب من النصر  اإلبداعمنا مشعل 
أينا االستعمار القدمي .  أن حنول دون تكرار ذلك مرة أخرى وعلينا.  يف احلرب

 الذي كان لنا السوفييت على االستعمار احلديث بدءا باالحتاد اإلتيان وحنن بصدد
 يف القضاء عليه وختما بأمريكا اليت حنن يف حرب معها اآلن بدأتالرئيسي  الدور

 لكن اخلوف هو أن.   بل هي شرعت يف الترنحاإلعياءتظهر فيها عليها أعراض 
 ا معا فال نستفيد حنن نكون حطب هذه احلرب وذبيحة العرس ملن يتربص بنا و

: ثخني  فتلتهمها وهيماإلسال احمليطة بدار األربعة لألقطابشيئا بل حنقق الساحنة 
  ! .C.Q.F.D وذلك ما كان علينا بيانه.  الصني واهلند وروسا وأوروبا املوحدة

الالتينية يف القضاء على بيزنطة وانتهى دورنا حضارة مبدعـة   فقد ساعدنا أوروبا
املهمة لنلقي باملشعل إىل أوروبا الالتينية وسقطنا يف سبات شتوي  مع انتهاء هذه

ــصو دام إىل ــةالعــــــــ  . ر احلديثــــــــ
أمريكا واخلوف أن ينتهي  وحنن اآلن نساعد نفس أوروبا يف القضاء على سلطان

ينبغي أن نقع يف نفـس الفـخ    وال.  شروعنا يف االستئناف مع انتهاء هذه املهمة

                                                                                                                                       
  من العلمانيني القادمني مع جـيش االسـتعمار مـن   اإلسالميقدمه اخلارجون عن  النسيج الفلسفي املتني عدى ما

بصورة أدق على سوء اهلضم املؤدي  فساد املزاج ونقص املنطق أوحماوالت أشبه برسائل أخوان الصفاء الدالة على 
مث هو يؤدي إىل امتناع كل حمكومية للشعب العريب ومن . األولنيأساطري  إىل التقيؤ الرمزي املسمى فكرا وهو دون

 ذلك بداية  يكونأنوكان ميكن . القطرية إىل صوملة الوطن العريب الفعلية اليت نراها شرعت يف خنر كيان الدول مث
يكون كذلك لو كان وراءه حركات سياسية تقود تيارات شعبية قوية هلا  لكن ذلك كان: توحيد بالفوضى املبدعة

 .خميفة أما والفكر شبه منعدم أما واملقاومة تتبدى فإن العاقبة تبدو. اإلستراتيجية  مثل هذه
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 . اإلســالميبالعــامل   املتربــصة بنــا لكوــا حميطــةاألقطــابفننــسى 
؟ فقـد   الوجدان ويهديها اجلنـان  الكن ما فائدة البيان إذا مل تتلقه آذان حيركه

إرادة وفرقان فصاروا صما بكمـا   يغمره النسي والنسيان بعد أن فقد العربان كل
  ؟!طرشان  عميا و
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